
Årsmöte Nynäshamns Brukshundklubb 2016                                   20160221

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas 15.06 av sittande ordförande Mikael Hjort

2. Mötets utlysning 
Mötet ansågs utlyst i sin ordning. Kallelse har gått ut via hemsidan, Facebook, mejl och 
Nynäsposten. 

3. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 42 närvarande som innehade röstberättigande.

4. Val av justerare tillika rösträknare
Bosse Blomqvist och Monica Gahlin valdes till justerare.

5. Styrelsens val av sekreterare för årsmötet 
Sofia Friberg valdes till sekreterare

6. Val av ordförande att leda årsmötet 
Robert Carlson valdes till ordförande

7. Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställdes utan ändringar eller övriga frågor.

8. Genomgång av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2015 
Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för 2015 gicks igenom.

9. Revisorernas berättelse för 2015 
Revisorerna hade inga anmärkningar och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet. De inkom med 
två noteringar. - Fel namn på revisor har stått på förra årets årsmötesprotokoll men detta är nu 
justerat. - Klubbens fasta telefon uppgår till en årskostnad av ca 1800 kr medan kostnad för 
utgående samtal har uppgått till ca 5 kr. 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015 
Resultat- och balansräkning fastställdes. 

11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
Styrelsen beslutades ansvarsfrihet för 2015.



12. Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2016. 
Verksamhetsplan och budget gicks igenom. 
- Veronica Lindgren ska hjälpa Sandra Björnskiöld med hemsidan och eventuellt ta över vid senare 
tillfälle. 
- Markägaren behöver meddelas och ge godkännande, om ett samarbete ska kunna ske mellan 
Nynäshamns Brukshundklubb och Tyresö Brukshundklubb gällande arrangemang av MH. 
- 75-års jubiléet har bokats in till 3 september. - IPO-gruppen önskar 6 fasta skul. Detta kan orsaka 
problem med utrymmet för agilityn och bruksträningen. Frågan ska diskuteras vidare. 
- Kommittéer ska stå med i budget, ej enbart sektorer. Detta för förtydligande och ökad 
förståelse. 
- En fråga inkom om det extra kompendiet med önskemål om bland annat kostnader för inköp av 
kommittéer och sektorer kan godkännas för att öronmärka pengar. En omröstning resulterade i att 
detta inte är fallet. Pengar för kommittéer och sektorer kan ej öronmärkas enligt det extra 
kompendiet och ska tas upp för senare beslut av styrelsen. 

13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2016. 
Verksamhetsplan och budget fastslogs. 

14. Fastställande av klubbavgift för 2017 
Förslag på att höja avgiften med 20 kr inkom av Jimmy Låås. Vid omröstning skedde beslut om att 
avgiften förblir oförändrad om ej distriktet beslutar en höjning.
 
15. Val av ordförande i styrelsen, 1 år 
Anette Björkman Bergström valdes till ordförande (1 år)

16. Val av kassör i styrelsen, 2 år 
Christel Leiborn valdes om som kassör (2 år). 

17. Val av 3 ledamöter i styrelsen. 2 på 2 år och 1 fyllnadsval på 1 år. 
Sofia Friberg valdes till sekreterare (fyllnadsval, 1 år). Valberedningens förslag till ledamöter var 
Maria Kölestam och Nenette Hillborg. Jimmy Låås föreslogs som ledamot. Vid röstning valdes 
Maria Kölestam till ledamot (2 år). Nenette Hillborg  valdes till ledamot (2 år). 

18. Val av 1 suppleant i styrelsen, 2 år 
Mikael Ingesson valdes till suppleant (2 år). Håkan Leiborn uppmärksammade mötet på att det inte 
är nödvändigt att ha 3 suppleanter i styrelsen. Omröstning skedde om man skulle ersätta Magnus 
Bergström och resulterade i beslutet att bara rösta in 1 suppleant vilket sammantaget med Kjell-Åke
Ersson (1 år kvarstående) blir 2 suppleanter. 

19. Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter, 1 år 
Håkan Sjödin (sammankallande, 1 år) och Håkan Sundkvist (1 år) valdes till revisorer. Mikael Hjort
(1 år) och Bo Blomqvist (1 år) valdes till revisorsuppleanter. 

20. Val av valberedning 3 ledamöter 1 SK 1 år, 1 på 1 år och 1 på 2 år 
Håkan Leiborn (1år), Ingela Andersson (1 år) och Sandra Björnskiöld (2 år) valdes till 
valberedningen.

21. Val av ombud till distriktet eller uppdrag till styrelsen att utse dessa 
Mötet godkänner att styrelsen utser dessa.

22. Beslut om omedelbar justering av genomförda val 



Mötet godkände genomförda val.

23. Inkomna motioner 
Inga motioner

24. Övriga frågor 
- Christel meddelar att lagning av taket och väggen kommer bli kostsamt. Förslag om ytterligare en 
agilitytävling inkom som kan generera ytterligare inkomster.  Möjlighet att skriva upp sig som 
funktionär på denna tävling och på agilitytävlingen i maj kommer finnas på nästa medlemsmöte.

- Christel presenterade trivselkommitténs förslag på belöningssystem. Mötets reaktion på 
detta var positivt och mötet beslutade att styrelsen ska jobba fram tydligare kostnader för detta. 

- Sofie meddelade att agilitykommittén ville få godkänt hinderinköp för ca 18 000 kr. Mötet 
beslutade att detta beslut tas på det konstituerande styrelsemötet. 

- Christina meddelade att rallylydnadskommittén kommer behöva göra inköp. Hon hänvisades till 
att beslut om budget kommer tas av styrelsen. 

- Sandra vill att allt rörande hemsidan skickas direkt till hemsidans mejl nynasbk@hotmail.se och ej
till hennes personliga mejl eller via Facebook. 

- Per-Olof undrar hur många aktiva träningsgrupper klubben har. Detta för att det finns möjlighet att
få ekonomiska bidrag från Studiefrämjandet. Krav för detta är bland annat att varje grupp har en 
cirkelledare och att antalet uppgår till 3 personer. Ansökan om bidrag kan göras digitalt. De som är 
intresserade kan vända sig till Per-Olof för mer information. 

25. Prisutdelningar Prisutdelning bordlades till efter mötet. 

26. Mötet avslutas Ordförande Robert Carlson tackade för visat intresse och avslutade mötet 16.48.

________________________                                                ______________________
Ordförande Robert Carlson                                                    Sekreterare Sofia Friberg

______________________                                                    ______________________
Justerare Bosse Blomqvist                                                     Justerare Monica Gahlin


