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1 Fastställande av röstlängden 55 medlemmar närvarande (se bilaga) 

2  Glenn Andersson valdes till mötesordförande som tackade för förtroendet.  

3 Anmäldes att styrelsen utsett Danielle Braender till protokollförare.

4 Lotta  och Yvonne valdes till rösträknare och till att jämte mötesordförande justera protokollet.

5 Samtliga närvarande var medlemmar. Närvarande hedersmedlem Ritva Bergmyr.

6 Efter redogörelse förklarades årsmötet stadgeenligt utlyst.

7 Förelagd dagordning fastställdes

8 Genomgång av:

a/ verksamhetsberättelsen, inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte (bilaga)

b/ balans- och resultaträkning av Robert Kling (Se bilaga) 

c/ revisorernas berättelse upplästes av Yvonne Virgili (Se bilaga)  

9 Balans- och resultaträkning enligt ovan samt styrelsens förslag om disposition av vinst fastställdes.

10 Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokal-klubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2016

11 Genomgång av lokalklubbstyrelsens förslag avseende;

a/mål, Robert Kling genomgick målen för 2017-2018 samt hur styrelsen har arbetat med målen 2016  (bilaga)

b/rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret 
(bilaga).

c/medlemsavgift 2017: klubbavgift oförändrad (höjning görs enligt beslut som tagits/tas av SBK-kongress)

12 Beslut i ärenden enligt punkt 11.

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål, behålla oförändrade medlemsavgifter samt fastställa förelagd 
rambudget.

13 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål (Se bilaga)

14 Till klubbstyrelse valdes nedanstående personer enligt valberedningens förslag. Thomas Cronhamn prestenterade ny 
styrelse. 

Inga andra förslag framfördes.

Ordförande: Gunilla Fredin (nyval 1 år)
Vice ordförande: Else-Marie Lundin (nyval 2 år)
Kassör: Robert Kling (omval 2 år)
Sekreterare: Cecilia Uddman (nyval 2 år)
Ordinarie ledamot: Evalena Cronhamn (1 år kvar)
Ordinarie ledamot: Kathrin Runge (1 år kvar)
Ordinarie ledamot: Mattias Widenstjerna (nyval 2 år)
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https://www.facebook.com/gunilla.fredin.9
https://www.facebook.com/widenstjerna
https://www.facebook.com/runge92
https://www.facebook.com/evalena.cronhamn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009332786696
https://www.facebook.com/robert.kling.abkati
https://www.facebook.com/elsemarie.lundin
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Suppleant: Josefine Rääf Börjesson (2 år omval)
Suppleant: Lislotte Andersson (nyval 1 år)

15 Val av revisor och revisorssuppleant enligt §9
Revisor Yvonne Virgili Omval 1 år
Revisor Sven-Börje Persson Omval 1 år 
Revisor suppleant Gabrielle Svahn Omval 1 år
Revisor suppleant Inger Forsberg Omval 1 år  

16 Val av valberedning enligt §10
Danielle Braender (sammankallande) Nyval 1 år 
Py Björkvist  Nyval 1 år
Ing-Marie Lindberg Nyval 1 år

17 Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16

18 Inga motioner att behandla

19 Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige överläts till styrelsen

20 Övriga frågor/rapporter

● Prisutdelning  
Utdelning av diplom, barometrar och priser gjordes av Lis-Lotte Andersson (Se bifogad prislista) 

● Daniel Widmak presenterade sig och kommer att köra igång patrullhundsverksamhet under 2018. 

21 Mötet avslutas  

..................................................................... ................................................................................
Mötesordförande Sekreterare
Glenn Andersson Danielle Braender

..................................................................... .............................................................................
Justerare Justerare
Lis-Lotte Andersson Yvonne Virgili 
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https://www.facebook.com/lislotte.andersson
https://www.facebook.com/josefine.r.borjesson

