
 

 
Årsmöte för Nynäshamns Brukshundklubb 2018, 18 februari 2018. 
 
 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Mikael Hjort öppnar mötet kl 15.05 

2. Mötets utlysning 

Mötet utlyst enligt fastlagd ordning. 

3. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 28 röstberättigade medlemmar. 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare 

Monica Gahlin och Bo Blomkvist valdes 

5. Styrelsens val av sekreterare för årsmötet 

Håkan Sjödin valdes. 

6. Val av ordförande att leda årsmötet 

Robert Carlson valdes. 

7. Fastställande av dagordning 

En ändring till dagordningen. Punkt 26 flyttas till efter mötet och förrättas av 

den valda ordföranden för 2018 

8. Genomgång av verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkning för 2017 

Mötesordförande går igenom berättelse, resultat och balans. Fråga restes 

om arvode till instruktörer vilket förklarades av HUS representant. 

NBK har avtal med Studiefrämjandet som sköter betalningar och 

skatteredovisning. 

9. Revisorernas berättelse för 2017 



Revisorerna rapporterar att allt är i sin ordning, balans och revision fastställs. 

Note: Revisorerna önskar att styrelsen skriver in VU och 

styrelsebeslut om investeringar i protokollen. 

10.Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017 

Fastställs 

11.Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

12.Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 

2018. 

Fråga uppstog om mötet är överens om att PR/Info läggs vilande vilket mötet 

accepterade. Mötet önskar att investeringarna i Stugans underhåll 

och gräsklipparinköp skrivs in i budgeten för 2018 för att göra 

budgeten tydligare.Fråga ställdes om varifrån de 3000 kronorna som 

agilityn ska dra in har sitt ursprung. Kassören svarade att det är 

ettbudget estimat och är i nuläget ej närmare preciserat. 

13.Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018 

Fastställs enligt förslag 

14.Fastställande av klubbavgift för 2019 

Ingen lokal förändring, men med reservation för att om höjning sker på 

central eller på distriksnivå. Då höjs medlemsavgiften med 

motsvarande belopp.  

15.Val av ordförande i styrelsen, 1 år 

Mikael Hjort 

16.Val av vice ordförande, fyllnadsval 1 år 

Ingela Andersson 

17.Val av kassör i styrelsen, 2 år 

Kerstin Ek 

18.Val av 2 ledamöter i styrelsen, 2 år 

Mikael Ingesson och Ingereva Bergdahl 

19.Val av 2 suppleanter i styrelsen, en på 2, en fyllnad 1 år 

Håkan Sundqvist på 2 år och Johnny Gaeyner 

20.Val av 2 revisorer och 1 revisor suppleant för 1 år 



Sammankallande revisor Pernilla Lövström, revisor Bo Blomkvist, suppleant 

Christel Leiborn 

21.Val av valberedning 1 sammankallande på 1 år , 1 på 2 år , 1 på 

fyllnadsval för 1 år. 

Inga förslag presenterades. Styrelsen fick i uppdrag att finna förslag på ny 

valberedning. 

22.Val av ombud till distriktet eller uppdrag till styrelsen att utse dessa 

Styrelsen fick i uppdrag att utse ombuden. 

23.Beslut om omedelbar justering av genomförda val 

Godkändes av mötet. 

24. Inkomna motioner 

Inga inkomna motioner 

25.Övriga frågor 

Sofie Lourié lyfte fråga om att agility hindren tar skada av att flyttas in och ut 

vid användande under vintertid. Åsikterna går i sär då andra agility 

aktiva menar att de tar skada av att stå ute i väder och vind. Styrelsen 

ska behandla frågan i kommande styrelsemöte. 

26.Mötet avslutas 

 
  



 


