
 
Mötesprotokoll för årsmöte i Nynäshamns Brukshundklubb 2019, 24 februari 
2019. 
 
 

1. Mötet öppnas 

15.20 

 

2. Mötets utlysning 

Enligt stadgarna. 

 

3. Fastställande av röstlängd 

Fastställd, 30 röstberättigade medlemmar 

 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare 

Kristina Svanfeldt och Per-Olof Andersson valdes 

 

5. Styrelsens val av sekreterare för årsmötet 

Håkan Sjödin valdes. 

 

6. Val av ordförande att leda årsmötet. 

Robert Carlson valdes att leda mötet 

 

7. Fastställande av dagordning 

Enligt förslag 

 



8. Genomgång av verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkning för 2018 

Robert Carlson presenterade verksamhetsberättelsen för 2018 

 

9. Revisorernas berättelse för 2018 

Bo Blomqvist läste revisorernas berättelse. Ett antal kommentarer 

presenterades som förbättrings begäran inför kommande 

verksamhetsår, se revisionsberättelsen. 

 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2018 

Fastställdes. 

 

11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

12. Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 

2019. 

Ett antal frågor ställdes om hur budgeten var uppbyggd och varför 

kursintäkterna för bruks var relativt höga då det bara är en kurs i 

planen. HUS svarade att det finns fler kurser i planen vilket förklarade 

siffrorna. Budgeten bygger på 2018 utfallet och det blir sannolikt ett 

antal kurser till som ännu ej är i planen. 

HUS Rally saknas i budgeten men tilkommer under året. Mötet 

konstaterar att föreningen har bra kassa men efterfrågar en tydligare 

investeringsplan. Styrelsen meddelade att man skjutit upp inköp av 

gräsklippare från 2018 till 2019 och att nytt elstängsel samt 

kompletterande belysning på bruksplan ligger bland förslagen. 

 

13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019. 

Fastställs 

 

14. Fastställande av klubbavgift för 2020  



Klubb avgiften ligger kvar på nuvarande nivå men höjs i det fall det 

tillkommer en höjning från centralt alt distriktshåll.                    . 

 

 

15. Val av ordförande i styrelsen, 1 år 

Mikael Hjort valdes till Ordförande 

 

16. Val av vice ordförande, 2 år 

Ingela Andersson valdes till Vice ordförande 

 

17. Val av sekreterare i styrelsen, 2 år 

Nathalie Golebiowski valdes till sekreterare. 

 

18. Val av 1 ledamot i styrelsen, 2 år 

Håkan Sjödin valdes till ledamot 

 

19. Val av suppleanter i styrelsen 

Johnny Gaeyner valdes till suppleant på 2 år 

Ulrika Dahlstrand valdes till suppleant på 1 år, fyllnadsval. 

 

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

Pernilla Lövström valdes till sammankallande revisor på 1 år. 

Bo Blomqvist till revisor på 1 år. 

Christel Leiborn till revisorsuppleant på 1 år. 

 

21. Val av valberedning 

Till valberedning valdes: 

 Cecilia Mårtensson 

Siri Myhre 

Kristina Svanfeldt 

 

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

Styrelsen fick i uppdrag att välja ombuden. 



  

 

23. Beslut om omedelbar justering av genomförda val 

Justering enligt beslut 

 

24. Inkomna motioner 

Inga 

25. Övriga frågor 

Inga 

 

26. Mötet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet     

                             

________________________  

Håkan Sjödin                                  

sekreterare                                      

 

 

Justerare                                        Justerare 

 

________________________ _____________________________ 

Kristina Svanfeldt                           Per-Olof Andersson 

 

 

 

 
 



 


