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Protokoll för årsmöte 

Svenska Brukshundklubbens Daladistrikt 

2020-05-28 kl. 19:00 via Zoom 

 

 

 

 

§1 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Distriktets ordförande Nina Christoffersson hälsade de via digitalt mötesverktyg 

Zoom närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§2 

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN 

 Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 28 röster (Bilaga 1). 

 

§3 

VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

Till mötesordförande föreslog valberedningen Anders Östling.  

 

Årsmötet beslutade att välja Anders Östling att leda årsmötesförhandlingarna. 

 

Anders Östling tackade för förtroendet att få leda distriktets årsmöte. 

 

§4 

DISTRIKTSSTYRELSENS ANMÄLAN OM PROTOKOLLFÖRARE 

Styrelsen anmälde Anna-Karin Norlander som mötessekreterare. 

    

§5 

VAL AV TVÅ JUSTERARE SOM TILLSAMMANS MED MÖTESORDFÖRANDEN SKA 

JUSTERA PROTOKOLLET 

Årsmötet beslutade att utse Anna Friberg och Lena Andersson till protokolljusterare. 

 

§6 

BESLUT OM NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖRUTOM AV VALDA 

DELEGATER OCH AV PERSONER ENLIG § 7 MOMENT 6. 

Årsmötet beslutade att Fredrik Bruno, rösträknare från SKK, hade närvaro- och 

yttranderätt. 

 

§7 

FRÅGA OM ÅRSMÖTET HAR BLIVIT STADGEENLIGT UTLYST 

Kallelsen erhölls den 1 maj 2020 av lokalklubbarna samt övriga kallade. Kallelsen 

lades även ut på hemsidan och på Facebook samma dag. Enligt Svenska 

Kennelklubbens särskilda riktlinjer för fullmäktigemöte på distans ska kallelsen vara 

klubbarna tillhanda senast 14 dagar innan mötet. 

 

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 
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§8 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN 

Distriktsstyrelsens förslag till dagordning föredrogs. 

 

Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning. 

  

§9 

GENOMGÅNG AV: 

 

a) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 inklusive rapport om 

uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte 

Berättelsen för verksamhetsåret 2019 samt uppföljning av verksamhetsmålen för 2019 

gicks igenom. Rättelse av verksamhetsberättelsen sker genom att stryka angivna 

vinnare av lag-SM i lydnad. Kommentar från årsmötet om utbildade funktionärer som 

saknas bland lokalklubbarnas rapporter ledde inte till åtgärd då rapporterna redovisats 

så som de inkommit.  

 

b) Balans- och resultaträkning 

Distriktets kassör Lasse Holm redogjorde för 2019 års kostnader i balans- och 

resultaträkningen. 2019 års resultat visar på -2 069,28 kr.  

 

c) Revisorernas berättelse  

Anders Östling läste upp revisionsberättelsen, vilken tillstyrker att årsmötet fastställer 

balans- och resultaträkningen samt beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för 2019. 

 

§10 

FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BESLUT OM 

DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST 

Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning samt att överföra 

resultatet i löpande räkning. 

 

§11 

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR DISTRIKTSSTYRELSEN 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja styrelsen 

full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

§12 

GENOMGÅNG AV DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE: 

a) Mål 

Målen för 2020 gicks igenom. 

  

b) Rambudget för 2020 samt preliminär rambudget för 2021 

Rambudget för 2020 och preliminär rambudget för 2021 gicks igenom.  

 

c) Medlemsavgift enligt § 4 för år 2021 

Styrelsen föreslog att avgiften för år 2021 skall vara oförändrad, vilket innebär 20 kr.

  

d) Andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi 

Styrelsen hade inför mötet skickat ut ett beslutsunderlag till delegaterna gällande att 

eventuellt komplettera SM i bruks, IGP och mondioring 2022 med en ansökan om att 
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även arrangera SM i bruksprov patrullhund, lydnad och rallylydnad under en 

gemensam SM-vecka. Sedan dess har årets SM i lydnad och rallylydnad ställts in, 

vilket gör att Smålandsdistriktet har erbjudande om att hålla arrangemanget 2022. 

Smålandsdistriktet har ännu inte beslutat hur de kommer att göra. 

 

Distriktsordförande Nina Christoffersson framförde tre alternativ till årsmötet: 

 

1. Om Smålandsdistriktet avstår SM i lydnad och rallylydnad 2022, att vi 

ansöker om SM även i lydnad, rallylydnad och bruksprov patrullhund 2022. 

 

2. Om Smålandsdistriktet väljer att arrangera SM i lydnad och rallylydnad 

2022, att vi inte genomför någon ytterligare ansökan utan fortsätter 

planeringen för SM i bruks, IGP och mondioring som vi redan tilldelats. 

 

3. Om Smålandsdistriktet väljer att arrangera SM i lydnad och rallylydnad 

2022, att vi ansöker om att arrangera SM för bruksprov patrullhund utöver 

SM i bruks, IGP och mondioring. 

 

Årsmötet diskuterade för- och nackdelar med att ansöka om att arrangera fler grenar. 

Fördelar ansågs vara att det blir lättare att finna sponsorer och få god ekonomi i 

arrangemanget, att Dalarna är duktiga på att arrangera tävlingar, och att man sparar 

arbete med kringarrangemang med mera jämfört med separata arrangemang. 

Nackdelar ansågs vara osäkerhet kring om det går att samla tillräckligt med 

funktionärer i slutet av sommaren. 

 

På fråga hur delegaterna ställde sig till förslagen var samtliga positiva till förslag 1 

och 3, ingen föredrog förslag 2.  

 

§13  

BESLUT I ÄRENDEN ENLIGT PUNKT 12 

a) Årsmötet beslutade att fastställa målen för 2020. 

 

b) Årsmötet beslutade att fastställa förelagd rambudget för 2020 och den preliminära 

rambudgeten för 2021. 

 

c) Årsmötet beslutade att behålla oförändrade avgifter för lokalklubbarna, vilket innebär 

för 2021 20 kr per A-medlem. 

 

d) Inga motioner har inkommit. Styrelsens förslag angående SM 2022 diskuterades under 

§12 d. 

 

§14 

INFORMATION OM PLANERADE AKTIVITETER I SYFTE ATT NÅ FASTSTÄLLDA 

MÅL 

Distriktsstyrelsens förslag på planerade aktiviteter i syfte att nå målen gicks igenom. 

 

§15 

VAL AV: 

a) Ordförande i styrelsen under 1 år 

Valberedningen föreslog omval av Nina Christoffersson. 
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Årsmötet beslutade enhälligt att välja Nina Christoffersson till ordförande för en tid av 

ett år. 

 

b) Vice ordförande i styrelsen under 2 år 

Valberedningen föreslog omval av Roland Hellberg. 

 

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Roland Hellberg till vice ordförande för en tid 

av två år. 

 

c) Sekreterare i styrelsen under 2 år 

Valberedningen föreslog omval av Anna-Karin Norlander. 

 

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anna-Karin Norlander till sekreterare för en tid 

av två år. 

 

d) En ordinarie ledamot i styrelsen under 2 år 

Valberedningen föreslog omval av Jörgen Thorsell. 

 

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Jörgen Thorsell till ordinarie ledamot för en tid 

av två år. 

 

e) En ordinarie ledamot i styrelsen, fyllnadsval 1 år 

Valberedningen föreslog Lena Leo. 

 

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Lena Leo till ordinarie ledamot för en tid av ett 

år. 

 

f) Två suppleanter i styrelsen under 2 år 

Valberedningen föreslog Kristina Jugas och Per-Inge Ekström. 

 

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Kristina Jugas och Per-Inge Ekström till 

suppleanter för en tid av två år. 

 

Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt: 

 

1. Annika Jonsson 

2. Kristina Jugas 

3. Per-Inge Ekström 

 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§16 

VAL AV: 

a) Två revisorer under 1 år 

Valberedningen föreslog omval av Cecilia Borgljung samt nyval av Sören Svensson. 

 

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Cecilia Borgljung och Sören Svensson till 

revisorer för en tid av ett år. 

 

b) Två revisorssuppleanter under 1 år 

Valberedningen föreslog omval av Lena Nordström samt nyval av Katarina Plars. 
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Årsmötet beslutade enhälligt att välja Lena Nordström och Katarina Plars till 

revisorssuppleanter för en tid av ett år. Tjänstgöringsordning beslutades till 1. Lena 

Nordström och 2. Katarina Plars. 

 

§17 

VAL AV: 

a)  Valberedning, sammankallande under 1 år 

Årsmötet beslutade att till sammankallande i valberedningen under ett år utse Anders 

Östling. 

 

b) Valberedning, en ledamot under 2 år 

Årsmötet beslutade att till ledamot i valberedningen under två år utse Yvonne 

Ericsson. 

 

 Anneli Lindh är sedan tidigare vald till ordinarie valberedare för år 2019-2020. 

 

§18 

FRÅGA OM OMEDELBAR JUSTERING AV PUNKT 15 – 17 

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15 – 17, se Bilaga 2. 

 

§19 

MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande Anders Östling tackade de närvarande för visat intresse och lämnade 

över ordförandeklubban till distriktsordförande Nina Christoffersson. 

 

Distriktsordförande Nina Christoffersson tackade för förtroendet och förklarade 

därefter årsmötet för avslutat kl. 19:51. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan  

 

 

 

______________________________   

 

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

Justeras 

 

 

 

______________________________   

 

Anders Östling, mötesordförande 
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______________________________  ________________________________ 

 

Lena Andersson, justerare Anna Friberg, justerare 

 

 

 

 


