
Protokoll fört vid Falkenbergs brukshundklubbs årsmöte  

den 26 februari 2013. 
 
37 stycken medlemmar närvarande. 

 

§ 1 Årsmötets öppnande. 

 Ordförande Johan Eriksson öppnade mötet och hälsade välkomna. 

Johan Eriksson rapporterade från förberedelserna inför SM i Agility o Lydnad som 

kommer att hållas på Falkenbergs Idrottsplats den 14-15-16 juni. En grupp på 11 

personer har träffats ett antal gånger sen hösten 2011och planerat inför tävlingen. 

Sammanställning av funktionärslista skall göras där vi kommer att se hur många 

funktionärer vi kommer att behöva.  

En aktiv träningsgrupp med 15-20 deltagare har träffats under hösten och tränat 

agility.  

Fyra kurser kommer att hållas av Plönningeelever på klubben.  

 

§ 2 Fastställande av röstlängd 
 Fastställande av röstlängd sker om det blir aktuellt med omröstning. 

 

§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med 

årsmötesordföranden justera dagens protokoll. 
 Till att jämte årsmötesordförande justera dagens protokoll valdes Fredrik Wibäck 

och Kerstin Hjelm. 

 

§ 4 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst besvarades med JA. 

 

§ 5 Val av årsmötesordförande samt styrelsens val av sekreterare. 
 Till årsmötesordförande valdes Lennart Eriksson och till sekreterare Gun Engström. 

 

§ 6 Fastställande av dagordning. 
 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 7 Styrelsens berättelse för det gångna året. 
 Styrelsens, sektorernas och kommitteernas verksamhetsberättelser gicks igenom. 

Verksamhetsplaneringen för 2013 gicks igenom Verksamhetsberättelserna och 

verksamhetsplaneringen godkändes. 

 

§ 8 Revisorernas berättelse för det gångna året. 
 Revisornas berättelse lästes upp av Lennart Eriksson. Läggs till handlingarna. 

 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska 

dispositioner. 

 Resultat och balansräkning gicks igenom och godkändes. 

 

 

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 



§ 11 Genomgång av verksamhetsplan med budget för innevarande verksamhetsår 

samt avgivna motioner jämte styrelsens yttrande. 
 Verksamhetsplanerna och budgeten gicks igenom. Verksamhetsplan och budget för 

2013 godkändes. 

    Inga motioner fanns inlämnade. 

 

§ 12 Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhetsår. 
 Klubbavgiften föreslås oförändrad. Om SBK eller distriktet höjer sina avgifter skall 

föreningen höja motsvarande summa. 

 

§ 13 Val av styrelse, revisorer och valberedning. 
 a. ordförande 1 år Johan Eriksson 

 b.  sekreterare           2 år            Hildur persdotter 

 ..   ledamot 2 år             Tobias Nilsson 

              c.  suppleant 2  år Roger Nordlinder 

   suppleant 1 år             Anna Andrén 

 d. revisor 1 år Magnus Arvidsson 

  revisor 1 år Reneé Isaksson 

      rev.suppl             1 år             Tomas Bengtsson 

 e.  valberedning sk.  2 år Ulrika Engström  

   1 år kvar Cajsa Johansson 

   1 år Ingrid Salomonsson 

 f. Distriktsombud eller uppdra åt styrelsen att utse dessa. 

  Styrelsen fick i uppdrag att utse dessa. 

g.  Kontaktpersoner till avelsföreningarna. 

Styrelsen fick i uppdrag att utse dessa. 

 Gun Engström adjungeras till styrelsen. 

 

§ 14 Frågan om omedelbar justering av § 13. 
 § 13 justerades omedelbart. 

 

§ 15 Övriga frågor. 
Gun Engström rapporterade att vi anordnade sportlovsaktiviteter den 20-21 

februari.ca 70 personer deltog i olika aktiviteter som fanns som stationer på området. 

 

 

Klubbmästare i Bruks blev Helen Andersson och Beda. 

Klubbmästare i Lydnad blev Cissi Arvidsson och Mini. 

Bästa Lydnadshund och Allroundhund blev Jänta med Annika Svensson Wilsson 

som förare. 

Bästa brukshund blev Tyke med Alexandra Hoff som förare. 

Klubbmästare i Rallylydnad blev Hanna Nilsson och Whiskey. 

Bästa Rallyhund blev Kajsa med Ursula Möller som förare. 

Klubbmästare i Agility large blev Hanna Wennersten och Chili. 

      Klubbmästare i Agility medium blev Ola Berg och Dixie. 

      Klubbmästare i Agility small blev Anette Nilsson och Compece. 

 

 

 

 



§ 16 Årsmötets avslutande. 
 Lennart Eriksson överlämnade klubban till Johan Eriksson som avslutade mötet. 

 Klubben bjöd därefter medlemmarna på kaffe och smörgås. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….……………………………………. 

Ordförande  Lennart Eriksson                              Sekreterare  Gun Engström 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Justerare Fredrik Wibäck                                         Justerare  Kerstin Hjelm 

 

 

 

 

 

 

 


