
Årsmöte Nynäshamns Brukshundklubb 2016  2017.02.19  

 

1. Mötets öppnande Mötet öppnas 15.10 av sittande ordförande Anette Björkman Bergström  

2. Mötets utlysning 

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

 3. Fastställande av röstlängd  

Röstlängden fastställdes till 30 närvarande som innehade röstberättigande.  

4. Val av justerare tillika rösträknare  

Mickael Hjort och Monica Gahlin valdes.  

5. Styrelsens val av sekreterare för årsmötet. 

 Håkan Sjödin valdes till sekreterare  

6. Val av ordförande att leda årsmötet. 

 Robert Carlson valdes till ordförande  

7. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes utan ändringar men frågan om pinnsystem lades till under övriga frågor. 

8. Genomgång av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2016 

Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för 2016 gicks igenom. (Namnet på hunden 

som placerade sig som tre i Lilla KM i lydnad saknas och ska var Signe) 

9. Revisorernas berättelse för 2016 

Revisorerna hade inga anmärkningar och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet.  

10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2016. 

 Resultat- och balansräkning fastställdes.  

11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 

Mötet beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.  

12. Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.  

Verksamhetsplan och budget gicks igenom. Fråga ställdes om varför utgifterna ökar för HUS 

besvarades med att föreningen kommer att anlita externa föreläsare och instruktörer under året där 

vi inte har egen utbildad instruktör. Dessutom minskar verksamheten något jämfört med 2016, men 

det förklarades med att man är försiktig för att istället överträffa budget positivt. 

13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2016. 

Verksamhetsplan och budget fastslogs.  

 



14. Fastställande av klubbavgift för 2018 

Mötet beslutade att avgiften förblir oförändrad om inte distriktet beslutar en höjning. I det fall 

distriktet höjer sin avgift så höjer vi medlemsavgiften med motsvarande belopp då distriktets avgift 

är inkluderat i NBK’s medlemsavgift 

15. Val av ordförande i styrelsen, 1 år  

Maria Kölestam (1 år)  

16. Val av vice ordförande i styrelsen, 2 år  

Helene Låås (2 år).  

17. Val av sekreterare i styrelsen, 2 år 

Håkan Sjödin, 2 år 

18. Val av 1 ordinarie ledamot i styrelsen. 2 år. 

Peo Andersson 

19. Val av 1 ledamot, 1 år (tilläggsval) 

Ingela Andersson 

 20. Val av 1 suppleant i styrelsen, 2 år. 

Marianne Norman 

21. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant, 1 år. 

 Håkan Sundkvist (sammankallande, 1 år) och Bo Blomkvist (1 år) valdes till revisorer. Börje 

Bergstrand (1 år) valdes till revisorssuppleant.  

22. Val av valberedning 2 ledamöter 1 SK 1 år, 1 och 1 på 2 år. 

Anette Björkman Bergström (1år), sammankallande. 

Mickael Hjort (2 år).  

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

Mötet godkänner att styrelsen utser dessa.  

24. Beslut om omedelbar justering av genomförda val  

Mötet godkände genomförda val.  

25. Inkomna motioner. 

Inga motioner  

26. Övriga frågor  

Christel Leiborn presenterade trivselkommitténs utvärdering av pinnsystemet. Systemet har inte 

mött förväntan och ett alternativ presenterades i mötet. Beslut togs att uppdra åt trivselkommittén 

att fortsätta arbetet med alternativet.  

  



27. Prisutdelningar. 

 Prisutdelning bordlades till efter mötet.  

28. Mötet avslutas 

Ordförande Robert Carlson tackade för visat intresse och avslutade mötet ca 16.35. 

 

--------------------------------------  -------------------------------------- 

Ordförande Robert Carlson   Sekreterare Håkan Sjödin 

 

 

-------------------------------------  -------------------------------------- 

Justerare Monica Gahlin  Justerare Mickael Hjort 


