SBK Mellannorrlandsdistriktet.

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
Årsmöte 2017
Plats: hotell Hallstaberget, Sollefteå
Datum: 2018-03-16
Närvarande delegater: 13 st. med 25 röster. (8 lokalklubbar)
samt ur styrelsen P Jakob, G Crona, A Zetterqvist, L-L Pettersson, L Högel
Mötets öppnande.
Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 1. Fastställande av röstlängd.
Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet röstlängden till 14 st. delegater
med 25 röster. Bilaga 1.
§ 2. Val av mötesordförande.
Årsmötet beslutade att välja Birgitta Forsberg till ordförande för årsmötet.
Birgitta Forsberg tackade för förtroendet.
§ 3. Distriktsstyrelsen anmälan om protokollförare.
Anmäldes att distriktsstyrelsen utsett Gunnel Crona till protokollförare under
årsmötet.
§ 4. Val av justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska
justera protokollet.
Årsmötet beslutade att utse Josefin Skogman och Jenny Lindqvist, Sundsvalls BK
§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i
stadgarna.
Ingen närvarande som ej omfattas av § 7 moment 2 fanns.
§ 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Distriktstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstadgar för
distrikt inom Svenska Brukshundklubben, d.v.s. genom kallelse till lokalklubbarna via
mejl och på distriktets hemsida och Facebook grupp.
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.
§ 7. Fastställande av dagordning.
Årsmötet beslutade att fastställa förelagd dagordning.
§ 8. Genomgång av:
a. distriktstyrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom rubrik för rubrik.
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b. distriktstyrelsens kassör Lennart Högel redogjorde för 2017 års intäkter och
kostnader i balans- och resultaträkningarna.
c. revisionsberättelsen för 2017 föredrogs av sekreteraren.
§ 9. Fasställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust.
Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna per
den 31 december 2017.
Årsmötet beslutade att enligt distriktstyrelsens förslag överföra det balanserade
resultatet 13 849,45 kronor i ny räkning.
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för distriktstyrelsen.
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja
distriktstyrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
§ 11. Genomgång av distriktstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för
det närmast följande verksamhetsåret,
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår,
d.v.s. klubbavgift för:
I.
ordinarie medlem
II.
familjemedlem och
III.
utlandsmedlem, och
d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
a. mötesordförande presenterade distriktets mål.
b. distriktstyrelsens förslag för rambudget för 2018 redovisades. Preliminär
rambudget för det närmaste följande verksamhetsåret presenterades
muntligt.
c. distriktstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2019 för kategori
I. och II. d.v.s.
25 kronor för ordinarie medlem,
25 kronor för familjemedlem.
d. Distriktsstyrelsen föreslog följande kostnadsersättningar för år 2018 till
Ordförande, sekreterare o kassör vardera 1000kr, samt till sektoransvariga
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för HUS, TÄS, TJH, RL, RUS Mental, RUS utställning, Agility,
Specialsök 500kr vardera, samt till webredaktören 500kr.
Distriktstyrelsens mål och budget ansågs därefter nog diskuterade.
§ 12. Beslut i ärende enligt punkt 11.
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda verksamhetsmål, behålla oförändrade
medlemsavgifter samt fastställa förelagd rambudget och fastställa
kostnadsersättningarna till styrelseledamöter och sektoransvariga .
§ 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fasställda mål.
Fanns ingen information utöver verksamhetsmålen
§ 14. Val av distriktstyrelse enligt § 7 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningens förslag föredrogs.
a. Val av ordförande (1 år)
Valberedningen föreslog omval av Peter Jakob, Timrå BK.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Peter Jakob till ordförande för en tid av
ett år.
b. Val av vice ordförande
Valberedningen föreslog Pether Öhlen,
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Pether Öhlen till vice ordf, i två år.
c. kassör
Lennart Högel kvarstår ett år.
d. Val av sekreterare
Valberedningen föreslog Gunnel Crona Härnösand
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Gunnel Crona till sekreterare för en tid av två
år.
e. Fyllnadsval av suppleant (1 år)
Valberedningen föreslog Åsa Häggström.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Åsa Häggström till suppleant för ett år
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f. Val av suppleant på 2 år
Valberedningen föreslog omval av Arne Näsholm
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Arne Näsholm till suppleant på två år
Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:
1. Arne Näsholm, Kramfors BK
2. Åsa Häggström Ragunda BK
Årsmötet beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag.
§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett
år:
Ordinarie
Helene Eliasson
Timrå BK
omval 1 år
Ordinarie
Inga Bengtsson ,
Sundsvalls BK
omval 1 år
Suppleant Håkan Eriksson, Timrå BK
omval 1 år
Suppleant Annelie Olsson, Njurunda BK
omval 1 år
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Helene Eliasson och Inga Bengtsson till ordinarie
revisorer för en tid av ett år
samt Håkan Eriksson och Annelie Olsson till revisorssuppleanter för en tid av ett år.
Tjänstgöringsordning:
1. Håkan Eriksson
2. Annelie Olsson

§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Årsmötet beslutade att till valberedning utse följande klubbar:
Sollefteå BHK
Timrå BK
Brunflo BK
Örnsköldsviks BK

sammankallande
ordinarie
ordinarie
suppleant
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2 år
1 år
nyval 1 år

SBK Mellannorrlandsdistriktet.

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
Årsmöte 2017
Plats: hotell Hallstaberget, Sollefteå
Datum: 2018-03-16
Närvarande delegater: 13 st. med 25 röster. (8 lokalklubbar)
samt ur styrelsen P Jakob, G Crona, A Zetterqvist, L-L Pettersson, L Högel
§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna14-16.
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16, Bilaga 2.
§ 18. Beslut om distriktstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under punkt 12.
Förelåg inga förslag eller motioner,
§ 19. Mötets avslutande.
Mötesordförande Birgitta Forsberg tackade de närvarande för visat intresse och lämnade
över ordet till distriktsordförande Peter Jakob.
Peter tackade Birgitta och förklarade att han själv nu kommer att göra sitt sista år som
ordförande med hälsningar till valberedningen. Därefter tackades Carina Norberg och
Gunilla Sjölund med blommor och presentkort för sitt fina arbete i distriktet under året.

Vid protokollet

Ordförande

------------------------------------------Gunnel Crona /sekreterare

------------------------------------------Birgitta Forsberg

------------------------------------------Josefin Skogman /justerare

------------------------------------------Jenny Lindqvist /justerare
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