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Protokoll fört vid Årsmöte för SBK Malmö 

den 15 februari 2020 kl 10:00 på 
brukshundsklubben i Sibbarp 

 

 

1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades av Mattias Widenstjerna som hälsade de närvarande, och särskilt 
hedersmedlemmarna Lis-Lotte Andersson, Robert Kling, Ritva Bergmyr, välkomna. 
 

2 Fastställande av röstlängd 
Fastställdes röstlängden 56 medlemmar närvarande, se bilaga. 
 

3 Val av mötesordförande 
Glenn Andersson valdes till mötesordförande. 

 
4 Val av protokollförare 

Anmäldes att styrelsen utsett Cecilia Uddman till protokollförare.  
 

5 Val av två justerare och tillika rösträknare 
Josefin Rääf Börjesson och Lis-Lotte Andersson  valdes till rösträknare och att jämte 
ordförande justera protokollet. 

 
6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 § moment 2 

Samtliga närvarande var medlemmar. Närvarande hedersmedlem var Lis-Lotte Andersson, 
Robert Kling, Ritva Bergmyr.  

 
7 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
8 Fastställande av dagordning 

Förelagd dagordning fastställdes.  
 

9  Genomgång av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisorernas 
berättelse 
Genomgicks verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från 
föregående årsmöte (Glenn), balans- och resultaträkning (Robert) samt revisorernas 
berättelse (Glenn).  
 
Noterades att det saknades en tävling i verksamhetsberättelsen (elitklasspår 2020-03-21) 
samt att det står fel år på när nästa årsmöte ska vara.  
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10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller 
förlust 

 Balans- och resultaträkning samt styrelsens förslag om disposition av vinst fastställdes. 
 
11  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen avseende verksamhetsår 2019.  
 

12  Genomgång av styrelsens förslag avseende mål, rambudget, medlemsavgifter, andra 
ärende samt motioner 
Genomgicks styrelsens förslag avseende mål (Glenn), rambudget (Robert), medlemsavgifter 
(Glenn), andra ärende samt motioner (inga).  
 
Noterades att det i rambudget ska stå 2020/2021. Noterades att det presenterats två budgetar 
varav den ena tar hänsyn till om kök ska renoveras. Louise Stihl presenterade planerna för 
nytt kök. Kostnaden är ca 225 000 kr. Antingen river byggfirman KPW ner och sedan monterar 
Ikea köket alternativt gör en och samma byggfirma (KPW) allt.  

 
13  Beslut i ärenden enligt punkt 12 

Årsmötet beslutade att fastställa förelagda mål, besluta att medlemsavgiften ska vara 
oförändrad; 530 kr för helbetalande medlem, 130 kr för familjemedlem och 530 kr för 
utlandsmedlem samt fastställa förelagd rambudget.  
 
Stämman röstade för att renovera köket samt KPW ska anlitas att göra allt innebärande att 
rambudget med renovering antogs.  
 

14  Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
 Informerades om planerade aktiviteter i syfte att nå  fastställda mål. 
 
15  Val av styrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
 Ordförande  Mattias Widenstjerna 1 år omval 
 Vice ordförande  Else-Marie Lundin  1 år kvar  
 Kassör    Robert Kling   1 år kvar  
 Sekreterare  Cecilia Uddman  2 år omval 
 Ledamot   Pia Asp   1 år nyval  
 Ledamot   Bettan Bergström 2 år nyval 
 Ledamot   Tomas Cronhamn  2 år nyval 

Suppleant 1  Jeanette Fridh   2 år omval  
Suppleant 2  Louise Stihl  1 år fyllnadsval  

 
16 Val av revisor och revisorssuppleant  
 Revisor   Lars Johnsson  1 år omval 
 Revisor   Leif Borgenlöv  1 år omval  
 Revisorssuppleant Annie Marveus  1 år nyval 
 Revisorssuppleant Irene Hansson   1 år omval 
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17  Val av valberedning 
Nuvarande valberedning Danielle Braender, Eva Engeln Persson och Eva-Lena Cronhamn, 
omvaldes. 

  
18  Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 
 Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17. 
 
19  Beslut om styrelsen förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 
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20  Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 
 Fanns inga handlingar till distriktfullmäktige.  
 
21 Övriga frågor 

a) 80 års jubileum – den 3 oktober 2020 fyller klubben 80 år. Styrelsen vill ha in förslag på 
aktiviteter för att fira jubileet.   

b) Prisutdelning – genomfördes av Danielle Braender och Lars Johnsson.  
 

22  Mötet avslutas  
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 
 
Vid protokollet     Mötesordförande  
 
 
_______________________  _______________________ 
Cecilia Uddman    Glenn Andersson  
 
 
Justeras     Justeras  
 
 
_______________________  _______________________ 
Josefin Rääf Börjesson   Lis-Lotte Andersson   
 


