
PROTOKOLL

Sammanträde Datum Nr Sida   
Årsmöte i 2015-02-25 47 (5) 
Lidingö Brukshundklubb  

1. Mötets öppnande 
 Klubbens ordförande Christoffer Frances hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat  
klockan 19.12. 

2. Fastställande av röstlängden 

Mötet fastställer 
 att 32 röstberättigade medlemmar är närvarande. Bilaga 1. 

3. Val av mötesordförande  

Mötet beslutar  
 att välja Sverker Sandberg till mötesordförande. 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare 
 Christoffer Frances anmäler att styrelsen utsett Linnea Meiton till protokollförare under mötet. 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera 
protokollet 

Mötet beslutar  
 att välja Ulrika Edgren och Anne Larsson till justerare och tillika rösträknare för mötet. 

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

Mötet konstaterar att 
 inga icke medlemmar är närvarande. 

7. Frågan om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Styrelsen informerar om att utlysning om årsmötet har skett stadgeenligt dels genom extra utskick 
till medlemmarna i samband med jul och nyårshälsning 2014-12-22 och även flera utlysningar via 
Facebook och hemsidan.  
  

Mötet konstaterar  
 att mötet har blivit stadgeenligt utlyst.  

8. Fastställande av dagordningen 

Mötet beslutar  
 att fastställa den av styrelsen föreslagna dagordningen. 
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9. Genomgång av: 
a) styrelsens verksamhetsberättelse för 2014. Klubbens ordförande Christoffer Frances går 

översiktligt igenom verksamhetsberättelsen. Inga övriga frågor från mötet.  

b) resultat- och balansräkningen. Kassören Barbro Ahlberg Hagberg går igenom 
räkenskaperna. Hon går igenom större kostnadsposter under året och konstaterar att klubben 
går med ett överskott på 627,97 kronor. 

c) revisorernas berättelse. Anne Larsson läser upp berättelsen, där revisorerna konstaterar att 
klubbens ekonomi är i god ordning däremot påpekade revisorerna för styrelsen att man under 
2015 måste se till att man håller rätt antal stadgade medlemsmöten utifrån vad soms tår i 
stadgarna. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 

Mötet beslutar 
 att fastställa balans- och resultaträkningarna per 2014-12-31. 

Mötet beslutar 
 att enligt styrelsens förslag överföra vinsten på 627,97 kronor i ny räkning. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
  
Mötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag 
 att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-01-01 - 2014-12-31. 

12. Genomgång av styrelsens förslag avseende: 
a) mål. Klubbens ordförande redogör för klubbens mål enligt verksamhetsplanen. 

b) rambudget. Kassören presenterar rambudget för verksamhetsår 2015 och 2016. 

c) medlemsavgifter (klubbavgifter) för närmast kommande verksamhetsår, 2016. 
Styrelsen föreslår: 
i. Ordinarie medlem: oförändrad. 
ii. Familjemedlem: oförändrad. 
iii. Utlandsmedlem: finns ej. 

d) andra ärenden samt motioner, vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 
verksamhet och ekonomi.  
Föreligger inga ärenden eller motioner. 

Klubbens mål och budget anses därefter vara nog diskuterade. 

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 

Mötet beslutar enhälligt 
 att fastställa föreslagna mål, behålla oförändrade medlemsavgifter samt fastställa förelagd 

rambudget. 

14. Information om kommande aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
Klubbens ordförande informerar om att utöver klubbens ordinarie verksamhet, kommer man bl. a. 
vara med i arrangemanget kring NoM 2015 i bruks och IPO och klubben kommer även att fortsätta 
sitt samarbete med Medborgarskolan. Lidingö BK ska givetvis också fortsätta att underhålla 
klubbstuga, hundstall, härbre och appellplanen. 
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15. Val av styrelse enligt § 8, moment 1, i stadgarna, samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 
Valberedningen föredrar sitt förslag. 

a)        Val av klubbordförande för 1 år (2015) 

Mötet beslutar enhälligt 
 att välja Christoffer Frances till ordförande. 

b) Fyllnadsval av vice ordförande för 1 år (2015) 

Mötet beslutar enhälligt 
 att välja Mirjam Cassel till vice ordförande. 

c) Fyllnadsval av sekreterare för 1 år (2015) 

Mötet beslutar enhälligt 
 att välja Eva Zajd till sekreterare. 

 d)  Val av kassör för 2 år (2015-2016) 
Mötet beslutar enhälligt 
 att välja Barbro Ahlberg- Hagberg till kassör  

          e)  Val av ledamot 2 år (2015-2016) 

Mötet beslutar enhälligt 
 att välja Sandra Lindegren till ledamot för 2 år. 

 f) Suppleant för 2 år (2015-2016) 

Mötet beslutar enhälligt 
 att välja Charlotta Nilson Gombrii till suppleant för 2 år. 

Sittande för kännedom  
 Rolf Lööf till suppleant (vald tom.2015). 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna 
Valberedningen föredrar sitt förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter enligt följande: 

Ordinarie revisor Anne Larsson  omval  1 år (2015) 
Ordinarie revisor Sverker Sandberg omval  1 år (2015) 
Suppleant Petra Hedenius omval  1 år (2015) 
Suppleant Ulrika Edgren  omval  1 år (2015) 

Mötet beslutar enhälligt 
 att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag. 

17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

Mötet beslutar enhälligt 
 att till valberedning välja: 

Sammankallande Anita Weinius  omval  1 år (2015) 
Ordinarie Stina Lundblad nyval  2 år (2015-2016) 
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Ordinarie Åsa Nybäck-Nakell nyval  2 år (2015-2016) 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 - 17. 

Mötet beslutar 
 att omedelbart justera punkt 15 - 17.  

19. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13. 
Inga förslag eller motioner föreligger. 

20. Genomgång av handlingar till distriktsårsmötet. 
Vi har endast fått kallelse, inga övriga handlingar föreligger ännu.  

21. Övriga frågor för diskussion (ej beslut) 
a) Ordföranden informerar om att vi ska fortsätta samarbetet med Studiefrämjandet och 

arrangera föredrag som är rabatterade för Lidingö BK´s medlemmar.  

22. Hedersomnämnanden 

Bästa lydnadsklass I-prestation Åsa Nybäck-Nakell/Mountjoy Quatchy Qloudy Sunny  
 Engelsk springer spaniel 179,5 p, 1:a pris 
Bästa elitklassprestation, lydnad Anne Spännare/Vincent  
 Blandras 278 p, 1:a pris 
Bästa lydnadshund, klass II - elit Sofia Edlind/The Look Happy Lix  
 Bordercollie 9,16 i snitt, klass 3 

Bästa appellklassprestation Gun-Marie Hedberg/Lindjax Ira  
 Malinois 276,5 p, uppfl sök 
Bästa elitklassprestation, bruks Ruth Stenfelt/Övstebuas Adm One Aristocrat  
 Korthårig vorsteh 413 p, godkänd spår 
Bästa brukshund, lägre - elit Gunilla Karlsson/Emmabourne Reach for the moon  
 Groenendael 8,28 i snitt, lägre spår 

Mesta tävlingsekipage Ruth Stenfelt/Övstebuas Adm One Aristocrat 8 tävlingar 
 Korthårig vorsteh 

Klubbmästare i Lydnad Jeanette Johansson/Ässtorps Dominique 172 p, 1:a pris 
Klass 1 Polski Owczarek Nizinny 8,6 snittpoäng  

Distriktsmästare i Lydnad Anne Spännare/Vincent 278 p, 1:a pris 
 Blandras   

Klubbmästare i Agility                          Small: ingen med kvalificerande resultat 
                                                    Medium: ingen med kvalificerande resultat 
                                                    Large: Tina Svenserud med Tammy 
  

Klubbmästare i Rallylydnad                 Åsa Nybäck-Nakell/Mountjoy Quatchy Qloudy Sunny, 

Årets rallylydnadsekipage:                   Ruth Stenfelt/Övstebuas Adm One Aristocrat 
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Hundförarmärken (lydnad och bruksprov) 
Silver: Ruth Stenfelt 

23. Mötets avslutande 
Mötets ordförande Sverker Sandberg tackar de närvarande för visat intresse och lämnar över 
ordförandeklubban till klubbens omvalde ordförande Christoffer Frances. Klubbens ordföranden 
tackar för förtroendet att få leda klubben ytterligare ett år och förklarar därefter årsmötet avslutat. 

Vid protokollet 
  

Linnea Meiton  
Sekreterare  
   Justeras: 
    

   Sverker Sandberg Ulrika Edgren Anne Larsson 
 Mötesordförande Justeringsman Justeringsman


