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  Protokoll fört vid Broholmer Föreningens ordinarie Årsmöte 
söndagen den 26 mars 2017 kl 10.00 i Spånhult, Norrahammar 

 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Mötets ordförande Eva Käll hälsade välkomna och förklarade årsmötet öppnat 10,00 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet 
 Till mötesordförande valdes Eva Käll 
 
§ 3 Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet 
 Styrelsen anmälde Annika Schröder till protokollförare för årsmötet. 
 
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

ska justera protokollet 
               Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Anne Lundin och Maria Olsson 
 
§ 5 Fastställande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes och fastställdes av mötet 
  
§ 6 Fastställande av röstlängd  
 Röstlängden fastställdes till att 16 medlemmar var närvarande. 
 
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet har utlysts via föreningens hemsidan och facebooksida, och befanns vara behörigen 
utlyst.         

 
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2016 

Samtliga handlingar som belyste detta gicks igenom samt en förklaring till att första delen som 
finns i verksamhetsberättelsen är historia då dessa möten inte hölls av 2016 års styrelse.
  

 Tillägg till verksamhetsberättelse är att vi har påbörjat revideringen av RAS 
 
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning för 2016 
 Balansräkningen gicks igenom och revisionsberättelsen lästes upp för mötets medlemmar 
 
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen, beslutet var enhälligt 
 
§ 11 Behandling av eventuellt inkomna motioner och styrelsens förslag 
 Inga motioner inkomna 
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§ 12 Verksamhetsplan för 2017 
 Verksamhetsplanen för 2017 lästes upp av ordföranden. 

- Här passade vi även på att försöka få fler folk att aktivt engagera sig i föreningen genom 
exempelvis medverka på rasmonter i Stockholm.  

 
§ 13 Budgetplan för 2017 

Budget för 2017 gicks igenom och förklaring gavs om den höga summan för Utbildning 
medlemmar, Gammelkroppa. De största kostnaderna här är hyra av anläggning samt arvode till 
föreläsare och utställningsdomare Moa Persson. Även rosetterna till utställningen är dyra att 
köpa in. 
Medlemsavgiften till den Finska Broholmerföreningen är felaktig då den går till den ”oseriösa” 
broholmerföreningen i Finland. 

 
§ 14 Hedersmedlem 
 Mötet beslutade att Marianne Valtersson blir hedersmedlem i Broholmerföreningen 
 
§ 15  Val av ordförande 
 Mötet beslutade att utse Maria Stengaard till ny ordförande 2017 
 
§ 16 Val av kassör 
 Mötet beslutade att utse Irja Solner till kassör 2017 
 
§ 17 Val av övriga ledamöter 
 Mötet beslutade att ledamöter 2017 blir: 
 Anne Lundin    1 år 
 Annika Schröder    1 år 
 Ulrika Dahlberg   1 år 
 Patrik Martinsson  1 år 
 
§ 18  Val av suppleanter och suppleantordning 
 Mötet beslutade att suppleanter samt ordning blir: 
 Mikael Klingsander 1  1 år 
 Maria Olsson 2   1 år 
 
§ 19 Val av revisorer 
 Mötet beslutade att revisorer blir: 
 Göran Johansson   1 år 
 Lennart Flood   1 år 
 
§ 20 Val av revisorsuppleanter 
 Mötet beslutade att revisorsuppleanter blir: 
 Curt Callesson   1 år 
 Ulla Käll   1 år 
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§ 21 Val av valberedning 
 Val av valberedning beslutat av mötet  
 Valberedning Eva Käll  1 år sammankallande 
 Valberedning Karin   1 år 
 Valberedning Marthe Grav  2 år 
 
§ 22 Beslut om omedelbar justering av § 15 - 21 
 Mötet beslutade om omedelbar justering av § 15 – 21 
 
§ 23 Avtackning av avgående styrelse 
 Ingen avgående styrelsemedlem fanns på plats under mötet  
 
§ 24 Årsmötet avslutas  
 Mötesordföranden tackade för visat intresse och mötet avslutades 10,50 
 
  
  
     
 
 
 
 
.......................................................  ......................................................... 

/ Annika Schröder /         / Eva Käll / 
mötessekreterare          mötesordförande 

 

Justeras 

 

.......................................................  .......................................................... 

/Anne Lundin /                             / Maria Olsson / 
  Justerare            Justerare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


