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VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB    Protokoll 
          Årsmöte 
          20200216 
          Klubbstugan 
 
Närvarande: 13 personer 
 
 
Mötets öppnande:   §1 Birgitta Forsberg hälsar alla välkomna och öppnar  
      därmed mötet. 
 
 
Fastställande av röstlängd:  §2 Röstlängden fastställs till 13 närvarande medlemmar. 
 
 
Val av mötesordförande:  §3 Mötet väljer Eva Forslin till att leda    
      årsmötesförhandlingarna. 
 
 
Protokollförare:   §4 Styrelsen meddelar att Susanne Edbom utsetts till att föra 
      dagens protokoll. 
 
 
Val av justerare   §5 Till att justera dagens protokoll väljs Inger Öhrn och tillika 
rösträknare     Gabriella Högberg. 
 
 
Beslut om närvaro- och  §6 Inga närvarande icke medlemmar. 
yttranderätt 
 
 
Stadgeenlig utlysning  §7 Mötets utlysning genom kallelse i medlemsblad godkänns. 
 
 
Fastställande av dagordning §8 Dagordningen fastställs. 
 
 
Genomgång av   §9 a) Verksamhetsberättelsen för det gångna året gicks 
verksamhetsberättelse,    igenom och lades till handlingarna, efter en rättelse 
balans och resultaträkning    om hur anläggningen har utnyttjats 2019 och inte  
samt revisorernas berättelse   2018 som det stod skrivet. Några mål eller uppdrag 
       från föregående år fanns ej. 
      b) Balans och resultaträkning gås igenom och läggs till 
       handlingarna. 
      c) Revisorernas berättelse föredrogs och läggs till 
       handlingarna. 
 
 
          Sign:________ ________ 
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Fastställande av Resultat och §10 Den föredragna balans och resultaträkningen fastställs. 
balansräkning    Mötet beslutar att plusresultatet övergår i ny räkning. 
 
 
Beslut om ansvarsfrihet  §11 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
 
Lokalklubbsstyrelsens  §12 a) Lokalklubbsstyrelsens förslag avseende mål läggs 
förslag avseende Mål,    till handlingarna.  
Rambudget, Medlemsavgift  b) Rambudget för innevarande verksamhetsår  
samt andra ärenden och    föredras och läggs till handlingarna. Rambudget för  
motioner      närmast följande verksamhetsåret förslås se  
       likadant ut som för 2020. 
      c) Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 
       närmast kommande verksamhetsår för ordinarie 
       medlemskap och familjemedlemskap samt  
       utlandsmedlem dvs 175 kr. 
 
 
Beslut enligt punkt 12   §13 a) Verksamhetsmålet godkänns efter tillägg till  
       årskalender gällande Funktionärsfest den 31:a  
       oktober.  
      b) Rambudget för innevarande och närmast  
       kommande verksamhetsår godkänns. 
      c) Mötet godkänner oförändrad medlemsavgift för 
       ordinarie- och familjemedlemskap samt   
       utlandsmedlemskap. 
      d) Inga ärenden eller motioner har inkommit. 
 
 
Information om planerade  §14 Planerade aktiviteter påvisas och läggs till handlingarna. 
aktiviteter 
 
Val av lokalklubbstyrelse  §15 Till ordförande väljs Birgitta Forsberg på 1 år omval. 
      Sekreterarposten är vakant och mötet uppdrar åt  
      kommande valberedning att jobba vidare med att finna 
      en sekreterare. 
      Till ordinarie ledamot väljs Margareth Pettersson på 2 år 
      nyval och Ove Wikström på 2 år omval. 
      Till suppleant väljs Mari Kärfstedt på 2 år nyval. 
      Mari väljs som 2:e suppleant och Andrea Dahlberg som har 
      ett år kvar är 1:e suppleant.    
        
Val av revisorer och   §16 Till revisorer väljs Monica Nilsson och Lena Ruda, båda på   
revisorssuppleanter    1 år omval. 
      Till revisorssuppleanter väljs (1) Susanne Sjödin 1 år omval 
      och (2) Eva Forslin 1 år omval. 
            
          Sign:________ ________ 
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Val av valberedning   §17 Till valberedning väljs Annika Andersson, sammankallande 
      på 1 år nyval. Till ledamot i valberedningen väljs Jens  
      Wikström på 1 år fyllnadsval. 1 vakant plats som  
      valberedning återstår. 
 
 
Omedelbar justering  §18 Paragraf 15-17 förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslut om lokalklubbsstyrelsens §19 Inga 
förslag i ärenden samt motioner 
 
Kallande av Hedersmedlem §20 Förelåg förslag från klubbstyrelsen att utnämna Mari  
      Kärfstedt till hedersmedlem i klubben. 
      Årsmötet beslutade att bifalla förslaget. 
      Beslutet förklarades omedelbart justerat. 
 
Handlingar till distriktsfullmäktige §21 Handlingarna för distriktsfullmäktige föredras i sin korthet 
      av Birgitta Forsberg. 
 
Övriga frågor för diskussion §22 Inga 
(ej beslut) 
 
 
Mötets avslutande   §23 Ordförande tackar alla för deltagandet och avslutade  
      därmed detta årsmöte. 
 
 
Efter årsmötet delades blommor ut till avgående styrelseledamöter. Fem medlemmar tilldelades 
förtjänsttecken, 3 brons och 2 guld. Tävlingssektorn delade ut uppflyttningsplaketter, Bästa 
lydnadshund, Flitpris i lydnad, Bästa brukshund samt Bästa Rallylydnadshund. Tyvärr fanns inga 
Flitpris att delge i Bruks och Rallylydnad. Även Cucid’s vandringspris delades ut  
Till slut bjöd köket på kaffe med tilltugg. 
 
 
 
 
 
 
________________________________    ______________________________ 
Birgitta Forsberg, mötesordförande    Susanne Edbom, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
________________________________    ______________________________ 
Inger Öhrn, justerare      Gabriella Högberg, justerare 
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Uppflyttningspriser 
 
John-Åke m. Quincie  Startklass -> Lydnadsklass 1 
 
  Bruks spår Appellklass -> Lägre kl. -> Högre kl. 
 
Ove med Ruff  Bruks SÖK Lägre klass -> Högre klass 
 
  Bruks spår Lägre klass -> Högre klass 
 
Josefin med Ira  Startklass -> Lydnadsklass 1 
 
Gunilla med Kindra  Rally fortsättning -> Avancerad 
 
 
 
 

Bästa Lydnadshund 
 
Josefin Bergstömr och Ira 8,62 p 
 
 

Flitpris Lydnadshund 
 
Lena Hedlund och Sota 103 p 
 
 

Bästa Brukshund 
 
Ove Wikström och Ruff 5,16 p 
 
 

Bästa Rallylydnadshund 
 
Gunilla Andersson och Kindra 
 
 

Kennel Cukid’s Vandringspris 
 
Ove Wikström och Ruff 76 % 
 
 
 

 GRATTIS TILL ER! 


