
Årsmöte Nynäshamns brukshundsklubb för 2014                    2015-02-15  

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av sittande ordförande Micke Hjort

2. Mötets utlysande

Mötet ansågs utlyst i sin ordning. 

3. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 43 närvarande och röstberättigade. 

4. Val av justerare

Till justerare valdes Peter Eklund och Sandra Björnskiöld

5. Val av sekreterare för mötet

Sittande sekreterare Kristina Svanfeldt valdes. 

6. Val av ordförande att leda mötet

Robert Karlsson valdes till ordförande

7. Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes utan ändringar med flera övriga frågor.

8. Verksamhetsberättelse och Resultat och balansräkning. 

Verksamhetsberättelsen för 2014 gicks igenom samt Resultat och 
balansräkningen blev genomgången. 

9. Revisorernas berättelse

Revisorerna hade inga anmärkningar och rekommenderade styrelsen 
ansvarsfrihet. Revisorerna anmärkte också på vilket stort jobb det är att 
vara kassör och uppmanade till applåd för kassören som tack. De ville 
också komma med två noteringar:

- Föreningens fasta telefon kostar 1 137 kr/år varav endast 8 kr är 
utgående samtal. Resten är fasta kostnader och moms. 

- En fråga ang. klubbens försäkring för byggnaderna. Har 
tillbyggnaden med toaletterna lyfts in i försäkringen. Det enda 
svaret var att det har ändrats från att vi har eget v/a till att vi har 
kommunalt v/a i dag. Resten får styrelsen se över. 

10. Resultat och balansräkning

Resultat och balansräkningen fastställdes. 

11. Beslutande av styrelsens ansvarsfrihet. 



Styrelsen beslutades ansvarsfrihet för 2014

12. Verksamhetsplan och budget. 

Verksamhetsplanen och budgeten lästes upp, förklarades. Ett tillägg för 
investeringsbehov finns som togs upp vid övriga frågor. 

13. Fastställande av verksamhetsplanen och budgeten. 

Verksamhetsplanen och budgeten antogs. 

14. Beslutande av förändring av medlemsavgiften. 

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad lokalt. Dock kan SBK besluta 
om höjning. 

15. Val av ordförande

Mikael Hjort valdes om som ordförande

16. Val av vice ordförande

Helen Låås valdes om som vice ordförande

17. Val av sekreterare

Anette Björkman Bergström valdes till sekreterare

18. Val av två ledamöter

Per Olof Andersson valdes till ledamot på 2 år, Kristina Svanfeldt valdes 
till ledamot på 1 år. 

19. Val av en suppleant

Kjell-Åke Ersson valdes till suppleant på 2 år. 

20. Val av två revisorer samt två suppleanter till revisorerna

Valberedningen valde om Håkan Leiborn och Bosse Blomqvist som 
revisorer. Till suppleanter valdes Peter Eklund och Stefan Rosenqvist. 

21. Val av valberedning

Ingela Andersson och Sandra Björnskiöld valdes om som valberedning. 

22. Val av ombud till sbk

Mötet låter styrelsen själva besluta vem/vilka som blir ombud. 

23. Omedelbar justering av tidigare val

Mötet godkände alla val. 

24. Motioner

Inga motioner

25. Övriga frågor



Kristina höll ett sammandrag av styrelsens arbete att öka samarbetet 
mellan kommittéer och sektorer. De ”grupper” har numer namnet 
kommitté. De sektorer som finns kvar är Tävlingssektorn, 
Hundägarutbildningssektorn, Tjänstehundssektorn, 
Rasutvecklingssektorn. 

Alla kommittéer ska rapportera till varje styrelsemöte samt skicka en 
representant på två möten per år med tävlingssektorn och 
hundägarutbildningssektorn. Allt för att göra kommittéerna mer jämlika 
och öka samarbetet. 

Arvoden till instruktörer i pengar tas bort och ersätts med annan 
gratifikation samt milersättning och detta skall även utgå till samtliga 
engagerade på klubben på olika sätt. För detta ändamål har tillsatts en 
trivselkommitté. 

Vi har numer ett organisationsnummer som medför många fördelar 
men det är också pga detta som arvoden tagits bort för att hellre låta de 
framtida skatterna komma klubben till gagn. 

Christel drog de investeringsförslag som finns. Först måste belysning 
ordnas på planerna där en offert hämtats in med ett pris av 113 000 kr. 
PO Andersson har kontaktat kommunen ang. detta för att få dem att 
betala först och främst hela summan. 

Agilityn behöver div nya hinder för 24000 kr vilket bifalldes. De flaggade 
också för att det kommer att komma ännu mer kostnader inför 
regeländringar 2017.

IPO’n behöver hinder för ca 10 000 kr vilket också befalldes då de inte 
har några alls då de är under uppstart, men däremot har stor aktivitet. 

- AnnSophie berättade om trivselkommittén och länkade tillbaka till 
tidigare information om arvoden mm. Gruppen kommer att bestå av 
förutom AnnSophie, Peter Eklund, Anette Björkman Bergström, Christel 
Leiborn och Kristina Svanfeldt

- Lena Broms undrade ang. sponsring från Nosa in och hänvisades till PR-
kommittén.

- Christina frågade om det finns intresse för träningsgrupp för 
rallylydnad. Hon har även lagt ut frågan på klubbens facebooksida.

- Sandra berättade om nya hemsidan och bad om tålamod med att den 
inte är helt uppdaterad än och samtidigt om hjälp från alla ansvariga 
med rätt information.

- Sonja vill att det kommer ut klockslag och plats för aktuella tävlingar 
för att det ska bli lättare för publik att komma. 

- Fråga om ringträning kommer att ordnas kom och fick svaret att det 
kommer. 



- Fråga om officiell utställning kommer att bli av. Svar att det inte finns 
några planer på det för tillfället. Och om det skulle bli av får vi bara hålla 
bruksraser. 

26. Prisutdelning

Bordlades till efter mötet.

27. Mötet avslutas

Mötet avslutades och prisutdelning togs vid. 

________________________ _______________________

Ordf Robert Karlsson sekr Kristina Svanfeldt

__________________________ _______________________

Justerare Peter Eklund justerare Sandra Björnskiöld


