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Protokoll fört vid Partille Brukshundklubbs årsmöte 2016 

Måndagen den 22 februari 2016 kl.19.00 i klubbstugan 

 

 

1. Ordförande Ann-Christine Magnusson öppnade årsmötets och hälsade alla välkomna. 

 

2. Röstlängden fastställdes. 22 medlemmar var närvarande.    

 

3. Till mötesordförande valdes Malin Andersson 

 

4. Styrelsen anmäler Maria Oskarson till protokollförare 

 

5. Till protokolljusterande tillika rösträknare valdes Stina Osterloh och Livia Lundbäck 

 

6. Inga personer enligt §7 mom 2 är närvarande 

 

7. Mötet utlystes i klubbtidningen Tasstrycket december 2015 och förklarades därmed stadgeenligt 

utlyst. 

 

8. Dagordningen fastställdes.  

 

9. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret föredrogs av mötesordförande. 

b) Resultat och balansräkning föredrogs av mötesordförande 

c) Revisorernas berättelse lästes upp av Benny Forsman  (revisor).       

 

10. Resultat och balansräkning fastställdes och verksamhetsårets överskott överfördes i ny räkning.  

 

11. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  

 

12. ab) Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för nästa verksamhetsår föredrogs av 

ordföranden.     

c) medlemsavgiften för 2017 föreslås vara oförändrad 
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13. Årsmötet beslutar att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillägg om att kurs i nosework 

kommer att hållas samt att se över möjlighet att sätta upp regnskydd vid planen, budget och 

medlemsavgift 

 

14. Styrelsen informerade om planerade aktiviteter för att nå de mål som ställts upp i verksamhetsplanen.  

Den öppna träningen ses som ett nav i klubbens verksamhet och olika åtgärder för att vitalisera den är 

planerade. Därutöver planeras olika klubbaktiviteter för medlemmarna, som ett led i att visa på 

mervärdet av att ägna sig åt hundträning inom ramen för en brukshundklubb. 

 

15. Val till styrelsen: 

Ordförande   1 år  omval Ann-Christine Magnusson 
 
Vice ordförande 1 år kvarstår Malin Bjurqvist 
  
Sekreterare  1 år kvarstår Maria Oskarsson 
 
Kassör    2 år omval Margareta Batz 
 
ledamot 1   2 år omval Carina Bergek  
 
ledamot 2   2 år nyval Jeanette Andersson 
 
ledamot 3  1 år kvarstår Sune Christiansen  
 
suppl. 1   1 år fyllnadsval  Ami Tingström (turordning 1) 
 
suppl. 2   2 år nyval Hanna Floengård (turordning 2) 
 

 

 

16. Till ordinarie revisorer på ett år valdes :  

Revisor 1  Irene W Hjeltman (omval) 
Revisor 2 Benny Forsman (omval) 
 

Till revisorssuppleanter på ett år valdes: 

revisorssuppl  Livia Lundbäck (omval) 
revisorssuppl  Jonathan Tingström (omval) 
 

 
17. Till ledamöter i valberedningen valdes:  

   Joanna Larsson omval ett år (sammankallande) 

                   Maria Bergenholt omval två år  

                   Monika Rundkvist kvarstår ett år 
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18. Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkt 15-17. 

 

19. Utmärkelser för klubbinsatser under året tilldelades: 

 Helen Mindelsohn och Elin Jonsson fr goda insatser i styrelsen 

 Irene Hjeltman och Benny Forsman för insats er som revisorer 

 djdj 

 

Utmärkelser för goda prestationer under året tilldelades: 

 Bengt Nordberg och Siri 

 Mia Bergenholt och Prisma 

 Ami Tingström och Donna 

 Annika Wennberg och Hlin 

 Rudiger Osterloh och Zazza 

 Rudiger Osterloh och Trixie 

 

 

20. Den öppna träningen ska fortsätta med samma upplägg i år som förra året, och alla uppmanas anmäla 

sig för ansvarsvecka. Webmaster Ami Tingström påminner om att lämna underlag till sidan om 

klubbens tävlingsekipage. Fredrik Bjurqvist kommer att ansvara för gräsklippningen även sommaren 

2016. 

 

21. Mötet avslutades och mötesordförande tackade alla närvarande.  
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________________________  ___________________________ 

Malin Andersson   Maria Oskarson 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

    

________________________  _________________________ 

Stina Osterloh   Livia Lundbäck 

Justeringsperson   Justeringsperson 

 


