FALU BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll

Klubbnr: 2080

Årsmöte 2022

Plats: Zoom möte

Datum:

2022-02-20

Tid: 15.00

§1

Mötets öppnande: Lokalklubbsviceordförande Stefan Ollars Hälsar alla välkomna
och förklarar mötet öppnat kl. 15.02.

§2

Fastställande av röstlängden: Efter genomfört upprop så fastställdes röstlängden
till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande.

§3

Val av mötesordförande: Förslag på mötets ordförande för årsmötet, Nina
Christoffersson.
Årsmötet beslutade att välja Nina till ordförande för årsmötet.

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare: Lokalklubbs styrelsen anmälde sittande
sekreterare Gerda Sundström till protokollförare för mötet.

§5

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet: Årsmötet beslutade att utse Lotta Sundström och Ylva
Edbäck till justerare.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i
stadgarna. Finns ej.

§7

Fråga om årsmötets behöriga utlysande: Årsmötet beslutade att förklara mötet
stadgeenligt utlyst.

§8

Fastställande av dagordningen: Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.
Med korrigering av tryckfel. Stryk 9b 12c medlemsavgift c skall vara utlands
medlem 12d

§9

Genomgång av
a) Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021. Gicks igenom
rubrik för rubrik.
b) Redogörelse av resultat- och balansräkning för 2021.
c) Revisionsberättelse för 2021 revisor Lena Nordström läste upp revisionen
och hade inga invändningar, utan berömde kassören för bra jobb.

§10

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust: Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning samt att resultatet
överförs i ny räkning.
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§11

Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. Årsmötet beslutade i enlighet
med revisorernas förslag att bevilja lokalklubbstyrelsens ansvarsfrihet för 2021.

§12

Genomgång av styrelsens förslag avseende
a) Mål, verksamhetsplan gicks igenom.
b) Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för
det närmast följande verksamhetsåret. Fråga uppkom ang. elavtal vad vi
har för avtal. Svaret på det är att vi har ett rörligt avtal.
c) Medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande
verksamhetsår, dvs. klubbavgift för:
a. 100kr för ordinarie medlem.
b. 75kr familjemedlem
c. 145kr utlandsmedlem
d) Andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. Inget har inkommit.

§13

Beslut i ärenden enligt punkt 12: Årsmötet beslutar enhälligt enligt styrelsens
förslag.

§14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål: Styrelsen
informerade årsmötet om de aktiviteter som formulerats i verksamhetsplanen.
§15

Val av styrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.








Årsmötet beslutade att välja:
Lokalklubbsordförande (nyval 1 år) Enligt valberedningens förslag: Gerda
Sundström.
Viceordförande (nyval 2år) enligt valberedningens förslag Roger
Henningsson.
Kassör (omval 2 år) enligt valberedningens förslag: Kari Haponen.
Sekreterare (fyllnadsval 1år): Posten lämnas vakant.
Ledamot (fyllnadsval 1år) enligt valberedningens förslag Therese Lilja.
Ledamot (omval 2 år) enligt valberedningens förlag Sofia Öström. (Veronika
Hagström finns kvar som ledamot under 1år)
Suppleant (omval 2 år) enligt valberedningens förslag Kristina Haponen.
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 Suppleant (fyllnadsval 1år) enligt valberedningens förslag Johan Eriksson.
Suppleanternas tjänstordning är förste Kristina Haponen andre Johan
Eriksson.
§16

Val av revisorer och revisor suppleanter enligt § 9 i stadgarna: Valberedningens
förslag är: Omval Lena Nordström och omval för Mats Stenmark.
Revisorssuppleant omval för Eva Lindström Broberg. Årsmötet beslutar enligt
valberedningens förslag.

§17

Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Årsmötet beslutade att till valberedning utse:
Sammankallande 1 år Sara Nyberg Hansson.
Ledamot för 1 år för Sara Mååg. (nyval)
Ledamot för 2 år för Lotta Sundström (nyval)

§18

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17. Årsmötet beslutade att
omedelbart justera punkterna 15-17.

§19

Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som ej behandlats under §
13: Inga motioner har inkommit ej heller några övriga frågor.

§20

Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige: Nya styrelsen får i uppdrag att
gå igenom de handlingarna.

§21

Mötets avslutande: Nya ordförande Gerda Sundström avslutar mötet kl.16.20 och
tackar för förtroendet som ny ordförande.

Protokollförare:

Mötesordförande:

Justerare:

Justerare:
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