Nybro Brukshundklubb
Årsmötesprotokoll

PROTOKOLL
02/20

2020-02-15

§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat

§ 2.

Val av justeringsmän och tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
Mötet valde Eva Karlsson och Britt Svensson till rösträknare samt justerare.

§ 3.

Fråga om kallelsen blivit stadgeenligt utlyst
Mötet beslutade att kallelsen blivit stadgeenligt utlyst.

§ 4.

Val av mötesordförande samt anmälan av styrelsens val av mötessekreterare
Mötet valde Tomas Olofsson till mötesordförande samt Eva Vinrot till sekreterare.

§ 5.

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom personer enligt § 7 moment 2
Endast medlemmar var närvarande på mötet (förutom mötesordförande).

§ 7.

Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att använda närvarolistan som röstlängd. Vid mötet var 18 medlemmar
närvarande.

§ 8.

Förgående årsmötesprotokoll
Föregående årsmötesprotokoll föredrogs av Eva Vinrot och lades till handlingarna.

§ 9.

Genomgång av:
a)

klubbstyrelsen verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål
och uppdrag från föregående årsmöte
Christian Fast föredrog verksamhetsberättelse och rapport om uppfyllande av mål
och uppdrag.

b)

balans- och resultaträkning
Ellen Knutsson presenterade balans och resultaträkning.

c)

kommittéernas berättelse av verksamhetsåret samt plan för 2020
Madde Håkansson presenterade agilitykommitténs berättelse och plan.
Anette Ringdahl presenterade rallylydnadskommitténs berättelse och plan.
Ellen Knutsson presenterade utbildningskommitténs berättelse och plan.
Heléne Borgryd presenterade utställningskommitténs berättelse.

d)

revisorernas berättelse
Mötesordförande lästa upp revisorernas berättelse.
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§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust
Mötet fastställde balans- och resultaträkning och beslutade att vinsten ska övergå i ny räkning.
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
Mötet beslutade att ge klubbstyrelsen ansvarsfrihet.
§ 12. Genomgång av klubbstyrelsen förslag avseende:
a)

mål
Susanne Gustavsson föredrog förslag på mål.

b)

budget
Ellen Knutsson föredrog förslag på budget.

c)

medlemsavgift
Ellen Knutsson föredrog förslag på medlemsavgift.

d)

staket runt anläggningen
Susanne Gustavsson föredrog olika förslag om staket runt anläggningen.

e)

motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag i punkt a-c. Mötet beslutade att lämna styrelsen fria
händer att stängsla in anläggningen för en kostnad av max 150 000 kr (punkt d).
§ 14. Information om planering av aktiviteter i syfte för att nå fastställda mål

Susanne Gustavsson informerade om planer av aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
§ 15. Val av styrelse

Susanne Gustavsson valdes till ordförande på ett år.
Madde Håkansson valdes till sekreterare på två år.
Berth Ljunggren och Heléne Borgryd valdes till ordinarie ledamöter i styrelsen på två
år.
Tina Ekander valdes till 1:a suppleant på två år.
Eva Vinrot valdes till suppleant på ett år (fyllnadsval).
Övriga styrelsemedlemmar är Christian Fast (vice ordförande), Ellen Knutsson (kassör)
och Åsa Kronborg (ordinarie ledamot).
§ 16. Val av Revisorer
Nybro redovisningstjänst valdes till revisor 1 år.
Nybro redovisningstjänst valdes till revisorssuppleant 1 år.
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§ 17. Valberedning
Emma Wirblad sitter kvar ett år som sammankallande i valberedningen.
Mötet valde Anette Ringdahl 1 år samt Carola Lind 2 år.
§ 18. Omedelbar justering av punkt 15-17
Mötet valde att omedelbart justera punkt 15-17.
§ 19. Övriga frågor
Prisutdelning till årets hund i lydnad, bruks, agility, rallylydnad och utställning.
Mötets ordförande och tillika ordförande i Kristvallabrunn IK meddelade att de donerar 20 000
kr till Nybro Brukshundklubb. Nybro Brukshundklubb tackar så mycket för den oväntade och
generösa gåvan.
Ordföranden avslutade mötet.

Tomas Olofsson

Datum

Årsmötesordförande

Eva Karlsson
Protokolljusterare

Eva Vinrot

Datum

Årsmötessekreterare

Datum

Britt Svensson
Protokolljusterare
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