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Protokoll fört vid Årsmöte med  

Lidköpings Brukshundklubb  

 
Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan 

Närvarande: 41 st enligt närvarolista 

 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängden 
3. Val av mötesordförande 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med 
 mötesordföranden ska justera protokollet 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 
7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
8. Fastställande av dagordning 
9. Genomgång av  
 a. styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från 
 föregående årsmöte 
 b. balans- och resultaträkning  
 c. revisorernas berättelse 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dispositioner av  
 vinst eller förlust  
 (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta) 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
 (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta) 
12. Genomgång av styrelsens förslag avseende: 
 a. verksamhetsplan (mål) 
 b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmaste 
 följande verksamhetsåret 
 c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och 
 d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt kan ge 
 konsekvenser för verksamhet och ekonomi 

  Ordföranden Magnus Lindholm går igenom arrendefrågan som hanterats 
  under ett flertal möten med Lidköpings kommun under hösten och vintern. 

13. Beslut i ärendet enligt punkt 12 
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
15.   Utdelning av vandringspriser och uppvaktningar 
16. Val av lokalklubbstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas 
 tjänstgöringsordning. 
 a) ordförande i styrelsen (nyval 1 år) 
 b) vice ordförande i styrelsen (nyval 2 år) 
 c) sekreterare i styrelsen (nyval 2 år) 
 d) kassör i styrelsen (fyllnadsval 1 år) 
 e) ledamot i styrelsen (nyval 2 år) 
 f) ledamot i styrelsen (fyllnadsval 1 år) 
 g) suppleant i styrelsen (omval 2 år) 
 h) suppleant i styrelsen (fyllnadsval 1 år) 
17. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9 
18. Val av valberedning enligt § 10. (Tre ledamöter varav en sammankallande samt  
 en suppleant) 
19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-18 
20. Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte  
 behandlats under punkt 12 
21. Avtackningar 
22. Mötet avslutas 
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§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Magnus Lindholm hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2. Fastställande av röstlängd 

40 medlemmar med rösträtt, 1 närvarande utan medlemskap. Medlemskap tecknas 

dock under kvällens möte. 

 

§ 3. Val av mötesordförande 

Mötet beslutade välja Kikki Granholm som ordförande att leda mötet. Ordförande 

Magnus Lindholm lämnade över ordförandeskapet till Kicka Granholm att fortsätta 

leda årsmötet. 

 

§ 4. Styrelsens anmälan om protokollförare 

Styrelsen anmäler Ulrika Teodorsson som protokollförare för årsmötet. 

 

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, so tillsammans med 

mötesordföranden ska justera protokollet 

Mötet beslutade välja Gun-Britt Erlingfors och Maria Ivarsson till protokolljusterare 

och rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 

Mötet beslutade att alla deltagande personer har närvaro-och yttranderätt. 

 

§ 7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Kallelse skickades via e-post och brev till alla medlemmar 2015-12-23 och 

annonserades på klubbens hemsida och facebooksida. Årsmöteshandlingar 

skickades ut till medlemmar med e-post 2016-02-17 och lades ut på klubbens 

hemsida och facebooksida. 

Mötet beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

§ 8. Fastställande av dagordningen 

Mötet beslutade att fastställa föreslagen dagordning. 

 

§ 9. Genomgång av 

a. styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål 

och uppdrag från föregående årsmöte 

Styrelsens samt de olika kommittéernas verksamhetsberättelser för 2015 gicks 

igenom och lades till handlingarna. 

 

b. balans- och resultaträkning 

Balans och resultaträkning gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

c. revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Per Gunnar Lindahl. Revisorerna 

rekommenderade att balans-och resultaträkning fastställs samt att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. Revisorernas berättelse lades till 

handlingarna. 

 

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

vinst/förlust 

Mötet beslutade att fastställa balans-och resultaträkning för 2015, samt beslutade att 

2015 års resultat balanseras i ny räkning. 
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§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 

 

§ 12. Genomgång av styrelsens förslag avseende: 

a) Verksamhetsplan (mål) 

Verksamhetsplaner för 2016/2017 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

b) Budget för innevarande år (samt preliminär rambudget för nästkommande 

verksamhetsår). 

Budget för 2016 samt rambudget för 2017 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

c) Klubbavgift enligt § 4 för nästkommande verksamhetsår (2017) 

Styrelsens föreslår en höjning av avgiften, från 115:- till 130:-. 

Mötet föreslår ingen höjning. 

 

d) Andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet och ekonomi 

Inga motioner har inkommit. 

Magnus Lindholm informerar om ärendet med arrendefrågan som hanterats av 

styrelsen under ett flertal möten med Lidköpings kommun under hösten och vintern. 

Frågan har även informerats under tidigare medlemsmöte under 2015. Nya 

arrendeavtal och nyttjandeavtal med delvis förändrade ytor kommer skrivas på inom 

det närmaste. 

 

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till mål för 2016 och 2017. 

Mötet beslutade att godkänna budget för 2016 och rambudget för 2017. 

Mötet beslutade efter omröstning genom handuppräckning om oförändrad avgift för 

2017. 

 

§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

Se aktiviteter i beslutade verksamhetsplaner. 

 

§ 15. Utdelning av vandringspriser och uppvaktningar 

 

Priser och blommor delades ut till Klubbmästare 2015 enligt nedan 

Anita Hed och Ella – Agility small 

Anna-Kajsa Klarin och Wamos – Agility medium 

Daniella Andersson och Ayla – Agility large 

Fredrick Jonsson och Wilma – Rally 

Börje Andersson och Emma – Bruks 

Marie Eriksson och Missi – Lydnad 

Fredrick Jonsson och Wilma – Lydnad debutant 

 

Vandringspriser delades ut enligt nedan 

Nadine S Fasth och Emo – Årets rallyhund 

Anders Haage och Zelda – Årets bästa IPO-R ekipage 

Marie Eriksson och Missi – Atos vandringspris för årets bästa hund i lydnad 

Anita Hed och Ella – Årets Agilityhund 

Anders Haage och Kustmarken´s Unika Zelda uppvaktades även för sina fina 

prestationer under året med en 13:e plats på IPO-R VM i Danmark och 3:e platsen i 

IPO-R SM som arrangerades av Lidköpings brukshundklubb. 
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§ 16. Val av styrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning 

Då valberedningens förslag inte är komplett informerar Magnus Lindholm om vad 

som händer om inget förslag eller val av ordförande eller vice ordförande kan göras 

under dagens möte. 

Då valberedningen inte har något förslag på ordförande eller vice ordförande och 

mötet inte heller hade något förslag ajourneras årsmötet kl 19:50 för att 

valberedningen ska se om man kan få fram några förslag bland närvarande 

medlemmar. Årsmötet återupptas kl 20:15. 

a. ordförande i styrelsen (nyval 1 år) 

Mötet beslutade välja Eva Svensson till ordförande på 1 år. 

b. vice ordförande i styrelsen (nyval 2 år) 

Mötet beslutade välja Marie Eriksson till vice ordförande på 2 år. 

c. sekreterare i styrelsen (nyval 2 år) 

Mötet beslutade välja Lotta Axelsson till sekreterare på 2 år. 

d. kassör i styrelsen (fyllnadsval 1 år) 

Mötet beslutade välja Ulrica Svensson till kassör 1 år. 

e. ledamot i styrelsen (nyval 2 år) 

Mötet beslutade välja Jan Holm som ledamot 2 år. 

f. ledamot i styrelsen (fyllnadsval 1 år) 

Mötet beslutade välja Ronja Svensson som ledamot 1 år 

g. suppleant i styrelsen (omval 2 år) 

Mötet beslutade välja Lars Lagerlöf som suppleant 2 år. 

h. suppleant i styrelsen (fyllnadsval 1 år) 

Mötet beslutade välja Karin Hernborg som suppleant 1 år 

 

Nina Ellhage kvarstår som ledamot 1 år, enligt valberedningens förslag. 

 

Tjänstgöringsordning för suppleanter 

1. Lars Lagerlöf 

2. Karin Hernborg 

 

§ 17. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9 

Till revisorer valdes Gun-Britt Erlingfors och Per Gunnar Lindahl. 

Till revisorssuppleanter valdes Olle Levrén och Carola Berg. 

 

§ 18. Val av valberedning enligt § 10 

Tre ledamöter, varav en sammankallande 

Mötet beslutade välja Jessica Lenntun som sammankallande på 1 år. 

Mötet beslutade välja Tommy Granholm som ledamot på 1 år. 

Mötet beslutade välja Anna-Kajsa Klarin som ledamot på 1 år. 

Mötet beslutade välja Fredrick Jonsson som suppleant på 1 år. 

 

§ 19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-18 

Mötet beslutade att förklara punkterna 16, 17 och 18 för omedelbart justerade. 

 

§ 20. Beslut om styrelsens hänskjutna ärenden eller inkomna motioner som inte 

behandlats under punkt 12 

Inga ärenden eller motioner här. 
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§ 21. Avtackningar 

Avtackning av avgående styrelsemedlemmar gjordes. 

De som avtackades var Magnus Lindholm, Christina Abrahamsson, Ulrika 

Teodorsson, Johanna Larsson, Erika Öster och Börje Andersson. 

 

§ 22. Mötet avslutas 

Mötesordförande Kikki Granholm avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

____________________________  ______________________________ 

Kikki Granholm, mötets ordförande  Ulrika Teodorsson, mötets sekreterare 

    

 

____________________________  ______________________________ 

Gun-Britt Erlingfors, justerare  Maria Ivarsson, justerare 


