
Hässleholms Brukshundklubb 
Protokoll Årsmöte 2022-02-17 
Plats: Klubbstugan  
Tid: 19.00 
Närvarande:  28 medlemmar 
 
§1  Mötets öppnande 
 Klubbens ordförande Marie Andersson hälsade alla välkomna och förklarade 
 mötet för öppnat. 
 
§2 Fastställande av röstlängden 
 Beslöts att avvakta med genomgång av röstlängden till dess att behov 
 föreligger. 
 
§3 Val av mötesordförande 
 Valdes Tommy Nielsen att leda årsmötet. 
 
§4 Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 
 Styrelsen hade utsett Anne Ljung att vara protokollförare under årsmötet. 
 
§5 Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötes-
 ordförande ska justera protokollet  
 Göran Håkansson och Annette Kristensson valdes att tillsammans med 
 mötesordförande justera protokollet. 
 
§6 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 
 moment 2 i stadgarna  
 Någon sådan fanns ej närvarande. 
 
§7 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
 Det har gått ut kallelse till medlemmarna per brev, mail och Facebook samt 
 anslag på klubben. Kallelsen godkändes. 
 
§8 Fastställande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes och fastställdes. 
 
§9 Genomgång av: 
 a. Lokalklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om 
 uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte. 
     Verksamhetsberättelsen för 2020 och 2021 gicks igenom. 
 b. Balans- och resultaträkning 
      Balans- och resultaträkningen gicks igenom. 
 c.  Revisorernas berättelse 
      Revisionsberättelsen lästes upp. 
 
 



§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av  
 vinst eller förlust 
 Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen per  
 31 december 2020. 
 Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att överföra det balanserade 
 resultatet till ny räkning. 

Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen per  
 31 december 2021. 
 Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att överföra det balanserade 
 resultatet till ny räkning. 
  
§11 Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbstyrelsen 
 Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja 
 styrelsen ansvarsfrihet för år 2020 och 2021. 
  
§12 Genomgång av lokalklubbstyrelsens förslag avseende: 
 a. Mål. Ordförande Marie Andersson redogjorde för styrelsens målsättning för 
     det kommande verksamhetsåret. Styrelsens mål för 2022 är att: 
     Öka klubbens medlemsantal och att få behålla medlemmarna. Utbilda fler 
      instruktörer, tävlingsledare och tävlingssekreterare.  Kämpa för att behålla 
      vår stuga och område.       
 b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för 
     det närmast följande verksamhetsåret. Kassör Per Krabbe presenterade   
     styrelsens förslag till rambudget för 2022.  
 c. Medlemsavgift enligt §4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, 
     dvs. klubbavgift för ordinarie medlem, familjemedlem och utlandsmedlem. 
     Hässleholms Bk:s förslag är att låta den lokala avgiften vara oförändrad.  
     F.n. är den totala avgiften 575 kr, 400 kr förbundsavgift och 175 kr lokal 
     avgift. 
   d. Andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt kan ge 
      konsekvenser för verksamhet och ekonomi. Förelåg inga. 
 
§13 Beslut i ärenden enligt punkt 12. 
 Årsmötet beslöt enhälligt godkänna styrelsens mål och förslag på rambudget. 
 
§14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.   

Satsa på utbildningar och försöka få medlemmarna att hjälpas åt samt behålla 
vår stuga och vårt klubbområde. 

  
§15 Val av lokalklubbstyrelse enligt §8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
 suppleanternas tjänstgöringsordning.  
 Ordförande: Marie Andersson (omval 1 år) 
 Kassör: Per Krabbe (omval 2 år) 
 Ledamot: Kerstin Lundquist (omval 2 år) 
 Suppleant 1: Joakim Kjellgren (omval 2 år) 
 

 



Sekreterare: Anne Ljung (1 år kvar) 
 Vice ordförande: Tord Hansson (1 år kvar) 
 Suppleant 2: Leif Lundquist (1 år kvar) 
 
§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt §9 i stadgarna. 
 Inger Adregård (omval 1 år) 
 Anne Sandberg Fallesen (omval 1 år) 
 Suppleant 1: Franciska Pettersén (omval 1 år) 
 Suppleant 2: Gunilla Jörheim (nyval 1 år) 
 
§17 Val av valberedning enligt §10 i stadgarna. 
 Till sammankallande valdes Bodil Arvidsson (omval 1 år) 
                        Annika Sandberg (nyval 2 år) 
 

Kristina Schölin (1 år kvar) 
  
§18 Beslut om omedelbar justering av paragraferna 15 - 17. 
 Årsmötet beslöt att omedelbart justera paragraferna 15,16,17. 
 
§19 Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
 behandlats under paragraf 13.  
 Inga sådana förelåg. 
 
§20 Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. 
 Inga sådana förelåg. 
 
§21 Övriga frågor för diskussion (inte beslut). 
 Kerstin Lundquist framförde önskan om att träningsgrupperna rapporterar  
 in till Studiefrämjandet. Detta är viktigt då vi får in mycket pengar på detta. 
 
§22 Mötets avslutande. 
 Mötet avslutades.  
  

Efter mötets avslutande tackades Tommy Nielsen för ordförandeskapet på 
årsmötet och Gunnel Ljunggren som uppmärksammades för sina populära 
onsdagspromenader. 

  
 Vid protokollet: 
 
 __________________________ ___________________________ 
 Anne Ljung, sekreterare  Tommy Nielsen, mötesordförande 
 
 Justeras: 
 
 __________________________ ___________________________
 Göran Håkansson  Annette Kristensson 
  


