Ockelbo Brukshundklubb
C/O B-M Larsson
Vallsbo Stockholm
816 94 Ockelbo

Protokoll Årsmöte
Ockelbo Brukshundklubb Årsmöte
Plats: Klubbstugan Forn Wij
Tid: 2017-02-19 kl. 15:00
Antal: 20 st röstberättigade medlemmar, 0 övriga

§1

Mötets öppnande.

Anna Nyström öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med hjälp av medlemsregistret

§3

Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna
samt anmälan om styrelsens val av sekreterare

Årsmötet beslutade välja Göran Svensson som mötesordförande samt välja Anna Nyström
som sekreterare.

§4

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans
med mötesordföranden ska justera protokollet.

Till justerare valdes Maud Hansson och Laila Lindgren att jämte mötesordföranden justera
dagens protokoll.

§5

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av
medlemmar

Fanns inga

§6

Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

Årsmötet har blivit utlyst genom e-post eller brev till samtliga medlemmar innan 1 januari
2016
Årsmötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes av årsmötet.

§8

Genomgång av:
a) styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2016
inklusive uppdrag från föregående årsmöte

Årsmötet beslutade att godkänna berättelsen/uppdragen med tillägget om att vi haft en
deltagare på Bruks SM under styrelsen sidan 7 och lägga dem till handlingarna.

b) balans- och resultaträkning
Kassören redogör för balans och resultaträkning.

c) revisorns berättelse för verksamhetsåret 2016
Årsmötet beslutade att godkänna berättelsen och lägga den till handlingarna.

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut
om ekonomiska dispositioner

Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen. Ekonomiska dispositioner
överförs till 2017 års verksamhet.

§10

Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja lokalklubbsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2016

§11

Genomgång av:
a) mål/verksamhetsplan
b) rambudget för innevarande år samt preliminär
rambudget för det närmast följande verksamhetsåret
c) Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande
verksamhetsår (2018)

Förslaget är 170 kr (Tidigare år 150 kr)

d) andra ärenden samt motioner, vilka av styrelsen
bedömts ha konsekvenser för verksamhet och
ekonomi
Fanns inga

§12

Beslut i ärenden enligt §11

Årsmötet beslutar att använda de mål som är formade i verksamhetsplanen samt rambudgeten
för nästkommande år som finns inlagd i verksamhetsplanen.
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag på klubbavgift, 170kr, för nästkommande
verksamhetsår.

§13

Information om planerade aktiviteter i syfte att nå
fastställda mål

Se verksamhetsplan

§14

Se bilaga 1

§15

Se bilaga 1

§16

Se bilaga 1

§17

Beslut om omedelbar justering av §14-16

Årsmötet beslutar om omedelbar justering av § 14-16

§18

Av medlemmar angivna motioner, som ej behandlats
under §11 ovan, jämte styrelsens yttrande över dessa

Fanns inga

§19

Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige

§20

SM 2017

Ockelbo BK ansvarar för spåren på Bruks SM detta innebär att vi behöver många funktionärer
och att det kommer vara mycket folk på klubben under denna dag. Ev kommer även söket att
hållas på mark runt Ockelbo. Göran Svensson informerar lite om läget kring detta.

§21

Utmärkelser

Årets Wijkingar:
Årets Brukshund 2016 Lilla Primtorpets Pixi Anette Johansson
Årets Rallylydnadshund 2016 Törnskogens Teo Timmerman Susanne Gunnarsson
Årets Utställningshund 2016 Mönstergårdens Gutten Susanne Gunnarsson
Årets Lydnadshund 2016 Pihlstens Diznie Anette Johansson
Utställningschampionat 2016 Mönstergårdens Gutten Susanne Gunnarsson
Bruksprovschampionat 2016 Lilla Primtorpets Tan Qarat Anette Johansson
Sökprovschampionat 2016 Lilla Primtorpets Tan Qarat Anette Johansson
Christinas minnespris 2016
Guldgruvans Peo
Maud Hansson
Natalies minne 2016
Agnes Lindgren
Årets funktionär 2016
Laila Lindgren

Andra utmärkelser för 2016
Anette Johansson & Lilla Primtorpets Pixi DM silver spår samt deltagare vid SM
Anette Johansson & Lilla Primtorpets Tan Qarat DM mästare sök
Laila Lindgren & Dielku Giron DM mästare patrull

§22

Avtackningar

Anna Nyström
Maud Hansson
Erica Andersson
Anna Sundberg
Sanna Lindqvist
Mötesordförande
Mötessekreterare
Anna Lindgren och Marikka Germer- revisor

§23

Mötets avslutande

Ordförande Anna-Lena Åström avslutar mötet.

Justeras:

Sekreterare Anna Nyström

Mötesordförande Göran Svensson

Justerare Maud Hansson

Justerare Laila Lindgren

