Haninge Brukshundklubb Årsmötesprotokoll 2021
Mötet hölls digitalt via Teams onsdagen den 10 mars 2021 kl.19.00

1.

Mötets öppnande
Cecilia Grins presenterade sig och hälsade alla uppkopplade välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2.

Fastställande av röstlängd
De som loggat in när mötet startat utgör röstlängd (21st), godkändes.

3.

Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens val av protokollförare
Till årsmötesordförande valdes Roger Borgström, protokollförare Carin Tilliander.

4.

Val av 2 justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
Till justerare valdes Helen Taraldsson och Peggy Wandery.

5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enl §7 mom. 2
Inget beslut om närvaro.

6.

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse har mailats ut till alla medlemmar och bl a publicerats på HBK:s hemsida 29 dagar innan och därmed
konstaterades att årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna.

7.

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

8.

Genomgång av styrelsens och sektorernas verksamhetsberättelse
Styrelsens, tävlingssektorns, agilitysektorns, rallylydnadssektorn, nose worksektorn, bruks och lydnadssektorn,
stugfogdar och utbildningssektorns verksamhetsberättelser genomlästes och lades till handlingarna.

9.

Revisorernas berättelse
Roger Borgström läste upp revisorernas berättelse där de rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2020. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

10. Fastställande av balans- och resultaträknings, samt beslut om av disposition av vinst eller förlust
Sammanställningen av HBK:s räkenskaper under tiden 2020-01-01 – 2020-12-31 lästes igenom, godkändes och
lades till handlingarna. Peggy Wandery beskrev en positiv ekonomisk situation trots det år som 2020 har varit.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
12. Genomgång av verksamhetsplan med budget för innevarande år
Verksamhetsplanen och budgeten gicks igenom, den godkändes och lades till handlingarna.
13. Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhetsår
Styrelsens förslag för nästkommande år (2021) är att medlemsavgiften är oförändrad. Styrelsens förslag
godkändes.
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år, inriktning för närmast kommande
verksamhetsår och av klubbavgift för nästkommande verksamhetsår
Fastställs verksamhetsplan med budget och inriktning är oförändrad och att medlemsavgiften är oförändrad.

15. Val av
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ordförande i styrelsen för en tid på 1 år
Valdes: Cecilia Grins
1 vice ordförande för en tid av 2 år
Valdes: Carin Tilliander
2 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år
Valdes: Fia Gille och Helen Taraldsson
1 ordinarie ledamot fyllnadsval för en tid av 1 år
Valdes: Marie-Louise Winroth
1 suppleant för en tid av 2 år
Valdes: Helene Norling Lundén
1 suppleant fyllnadsval för en tid av 1 år
Valdes: Mia Lindblom
2 revisorer för en tid av 1 år
Valdes: Christer Malmström och Roger Borgström
1 revisorssuppleanter för en tid av 1 år
Valdes: Anna Jacobsson
Valberedning
Valdes: Susanne Ståhlström sammankallande omval på 1 år.
Ombud jämte suppleanter till distriktsmöten eller uppdrag till styrelsen att utse dessa.
Lämnas i uppdrag åt styrelsen att utse dessa.

16. Fråga om omedelbar justering av punkterna 14 och 15
Punkterna 14 och 15 förklarades omedelbart justerade
17. Motioner
Inga motioner.
18. Valberedningens förslag av sammankallande till sektorerna eller uppdrag till styrelsen att utse dessa
Det godkändes att styrelsen beslutar om sammankallande till sektorerna.
19. Övriga frågor
Roger Borgström beskriver brist på tävlingsledare, ber fler att anmäla sitt intresse för att hjälpa till. Annars
blir det få/färre tävlingar framöver.
Ny ”Stugansvarig/stugfogde” är Therese Broström.
20. Prisutdelning kommer att ske på planerad sommarfest.
Utdelning av utmärkelser – Förtjänsttecken 4 st (skickas hem till berörda)
Helene Haist silver
Ingrid Palmert silver
Susanne Ståhlström silver
Lars Wall silver
21. Mötets avslutande
Ordförande Cecilia Grins tackade alla digitalt närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

_______________________________
Protokollförare Carin Tilliander

_________________________________
Mötesordförande Roger Borgström

________________________________
Justerare Helen Taraldsson

__________________________________
Justerare Peggy Wandery

