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ÅRSMÖTE  
 

Lidköpings Brukshundklubb 
  

 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Gunnar Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 
 

§ 2 Fastställande av röstlängd 
29 medlemmar närvarande. 

 
 

§ 3 Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes Barbro Lund. 

 
 
§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare 

Styrelsen anmälde Ulrika Teodorsson till protokollförare för årsmötet. 
 
 

§ 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden skall justera protokollet 
Till att justera dagens protokoll valdes Marie Eriksson och Börje Andersson. 

 
 
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt  

§ 7 moment 2 
 

  
§ 7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Kallelse till årsmötet annonserades på hemsidan och skickades ut via e-post 
till alla medlemmar som meddelat sin mailadress den 27/12 2013. 
Kallelse till årsmötet skickades även med brev till de medlemmar som ej har 
anmält mailadress den 30/12 2013. Årsmöteshandlingarna har funnits 
tillgängliga i klubbstugan och på hemsidan från den 12/2 2014.  
Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst besvarades med ett ja. 
 
 

§ 8 Fastställande av dagordning 
Mötet fastställde föreslagen dagordning efter vissa justeringar gällande val av 
ledamöter/suppleanter i § 15. 
 
 

§ 9 Genomgång av 
a) Styrelsens verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2013 
Tillägg gjordes i Agilityns verksamhetsberättelse gällande resultat vid DM. 
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Mötet hade i övrigt inga kommentarer på verksamhetsberättelserna. 
b) Balans och resultaträkning 
Kassör Pia Kilström redogjorde för balans och resultaträkning 
 
c) Revisorernas berättelse 
Upplästes av Jessica Lenntun. Revisorerna föreslog att resultatet balanseras i 
ny räkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen 
lades till handlingarna. 
 

 
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition 

av vinst/förlust 
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen för 2013 samt tog beslut om 
ekonomiska dispositioner enligt revisorernas förslag. 

 
 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Mötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. 

 
 
§ 12 Genomgång av styrelsens förslag avseende: 

a) Verksamhetsplan (mål) 
Verksamhetsplaner gicks igenom. 

 
b) Budget för innevarande år 
(samt preliminär rambudget för nästkommande verksamhetsår). 
Budget för 2014 samt preliminär rambudget för 2015 gicks igenom. 
 
c) Klubbavgift enligt § 4 för nästkommande verksamhetsår (2015) 
Styrelsens föreslår höjd avgift till 115:-. 
 
d) Andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt 
kan ge konsekvenser för verksamhet och ekonomi 
Inga motioner har inkommit och styrelsen har inga ärenden. 
 
 

§ 13 Beslut i ärende enligt § 12 
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplaner. 
Mötet beslutade att godkänna budget för innevarande år. 
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om höjd klubbavgift för 
nästkommande verksamhetsår, d v s 115 kronor.  
Inga hänskjutna ärenden eller motioner fanns. 
 
 

§ 14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
Kommande styrelse ska arbeta med att ta fram nya mål. 
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§ 15 Val av styrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning 
 
a) ordförande i styrelsen (nyval 1 år) 
Till ordförande i styrelsen valdes Magnus Lindholm. 

 
 b) vice ordförande i styrelsen (omval 2 år) 

Till vice ordförande i styrelsen valdes Christina Abrahamsson. 
 
c) sekreterare i styrelsen (omval 2 år) 
Till sekreterare i styrelsen valdes Ulrika Teodorsson. 
 
d) ledamot i styrelsen (fyllnad 1 år) 
Till ledamot i styrelsen valdes Erika Öster. 
 
e) ledamot i styrelsen (nyval 2 år) 
Till ledamot i styrelsen valdes Tommy Johansson. 
 
f) suppleant i styrelsen (fyllnad 1 år) 
Till suppleant i styrelsen valdes Börje Andersson. 
 
g) suppleant i styrelsen (nyval 2 år) 
Till suppleant i styrelsen valdes Lars Lagerlöf. 
 
Tjänstgöringsordning för suppleanterna: 
1. Börje Andersson  
2. Lars Lagerlöf 
 
 

§ 16 Val av revisorer enligt § 9 
 Till revisorer valdes Gun-Britt Erlingfors och Per Gunnar Lindahl. 

Till revisorssuppleanter valdes Olle Levrén och Carola Berg. 
 

 
§ 17 Val av valberedning enligt § 10 

a) tre ledamöter, varav en sammankallande (samtliga valda på 1 år) 
 
Till valberedningsledamöter valdes:  

 Marie Eriksson sammankallande 
 Karin Hernborg  
 Jessica Lenntun  

 
b) en suppleant (vald på 1 år) 
Till suppleant valdes: 
Daniella Andersson 

 
 
§ 18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 

Mötet beslutade att dessa punkter justeras i årsmötesprotokollet. 
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§ 19 Beslut om styrelsens hänskjutna ärenden eller inkomna motioner som 
inte behandlats under punkt 12 
Inga inkomna. 
 
 

§ 20 Utdelning av vandringspriser, uppvaktningar och avtackningar 
 
Vinnare av KM i Bruks:  Tommy Granholm & Moses 
Vinnare av KM i Lydnad:  Marie Eriksson & Missi 
Vinnare av KM i Agility, large: Camilla Remgård & Molly 
Vinnare av KM i Agility, small: Amanda Apelqvist & Timo 
Årets Brukshund:  Ingen kvalificerad 
Årets Lydnadshund:  Jessica Lenntun & Atos 
   (behåller priset efter 3:e inteckningen) 
   
Avgående styrelsemedlemmar: Gunnar Andersson 

Joakim Boo 
 Lotta Axelsson 
 
Avgående Revisor: Jessica Lenntun 
 
Avgående i valberedningen: Pernilla Johansson 

 
§ 21 Mötets avslutande 

Nyvalde odföranden Magnus Lindholm tackade alla närvarande för visat 
intresse och avslutade mötet. 

 
 
 
Lidköping 2014-02-20 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrika Teodorsson, sekreterare  Barbro Lund, ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Eriksson, justerare  Börje Andersson, justerare 


