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Protokoll fört vid Broholmerföreningens ordinarie Årsmöte
söndagen den 25 mars 2018 i Spånhult, Norrahammar

§1

Mötet öppnades
Mötet öppnas 10,00 av Maria Stengaard och hon hälsade samliga välkomna till
2018 årsmöte

§2

Justering av röstlängden
Röstlängden justerades till 21 st röstberättigade medlemmar.

§3

Val av ordförande för mötet.
Till mötesordförande valdes Carina Nillsson (SBHK).

§4

Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Annika Schröder till protokollförare för årsmötet.

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Maria Ohlsson och Per Schröder Hörnell.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
1 personer, förutom mötesordföranden var icke medlemmar, beslutades att den
har närvaro- och yttranderätt.

§7

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet har utlysts via hemsidan och vår facebook, och befanns vara behörigen utlyst.

§8

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägg
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under § 18 kan,
om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Då denna mening fallit bort från dagordningen.

§9

Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Samtliga punkter gicks igenom och godkändes på mötet med påpekande att:
- Verksamhetsberättelsen var ej underskriven av alla i styrelsen, detta måste åtgärdas
omgående.
- Broholmerföreningen är den största rasklubben ingående i SBHK.
- Förklaring gavs till medlemmarna på vad det innebär med HD nivå 2 och aortastenos.
- Kostnader exteriörbedömningen 28.440,94 sek uppgavs innehålla lite olika kostnader bl.a.
från både lägret i Gammelkroppa, styrelsen och Stockholm Hundmässa. sign.

2 (3)
- Revisionsberättelsen lästes upp, här noteras att det endast finns en underskrift av
Göran Johansson. Den andre revisorn Lennart Flod har dock gått igenom bokförening
men ej skrivit under revisionsberättelsen, detta måste dock ske snarast.
§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust
Beslutades fastställa balans- och resultaträkning samt överföra den uppkomna förlusten
20 023,29 i ny räkning.

§ 11

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givet till styrelsen
Årsmötet 2017 hade inte givit styrelsen några uppdrag.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen, beslutet var enhälligt.

§ 13

a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen gicks igenom och tillägg gjordes med följande:
SBHK har fått godkänt att ha en domarkonferens för oktober 2020 och då kommer bl.a
Broholmer att vara en av raserna. Kontakt är redan tagen med Jörgen Hindse Madsen i
Danmark som kommer att vara behjälplig med att ta fram underlag, vara presentatör, samt
hjälpa till med urvalet av hundar som ska vara med vid konferensen.
Rasklubben har dock ansvar för att upprättande av domarkompendium görs.
Nyhetsbrev bör gå ut till medlemmar några gånger per år.
Planera för att ha en uppfödare/medlemsmöte 2018/2019.
Bör även understrykas att föreningens depositionsavgift tas bort från 2018-01-01

-

-

b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Styrelsen lämnade förslag på att medlemsavgiften höjs som följande:
Huvudmedlem
300 SEK/ år
Familjemedlem
100 SEK/ år
Gåvomedlem
150 SEK/ år
Skillnaden på medlem med eller utan hund tas bort helt
Årsmötet beslutade enhälligt att anta förslaget.
c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Budgeten som var satt lästes upp av mötesordförande. Föreningen måste tänka på att
försöka få in så mycket intäkter som möjligt så vi inte hamnar på ett negativt resultat.
Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till rambudget.
§ 14

a) Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter
Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter samt 4 suppleanter.
b) Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 9 samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningen föreslår omval på Maria Stenbgaard till ordförande för en tid av 1 år.
Mötet väljer enhälligt Maria Stengaard till ordförande för en tid av 1 år. sign.
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Alla ledamöter väljs i år då att alla ordinarie ledamöter valdes till ett år vid förra
årets årsmöte.
Valberedningen föreslår omval på Annika Schröder, Ulrika Dahlberg, samt nyval på
Maria Olsson till ledamöter för en tid av två år.
Mötet väljer Annika Schröder, Ulrika Dahlberg samt Maria Olsson till ledamöter för
en tid av två år.
Valberedningen föreslår omval på Anne Lundin, Irja Solner samt Patrik Martinsson till
ledamöter för en tid av ett år.
Mötet väljer Anne Lundin, Irja Solner samt Patrik Martinsson till ledamöter för
en tid av ett år.
Valberedningen föreslår omval på Michael Klingsander och nyval på Annika Sander, Mona
Elisabet Sörå samt Linda VaseL, till suppleanter för en tid av ett år.
Mötet väljer Michael Klingsander, Annika Sander, Mona Elisabeth Sörå samt Linda
Vasel, till suppleanter för en tid av ett år.
Tjänstgöringsordning:
1. Mikael Klingsander
2. Anniken Sander
3. Mona Elisabeth Sörå
4. Linda Vasel
§ 15

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 10 i dessa stadgar.
Valberedningen föreslår omval på Göran Johansson samt Ritva Lennart Flod till revisorer, och
omval på Curt Callesson samt Ulla Käll till revisorssuppleanter.
Mötet väljer Göran Johansson samt Ritva Lennart Flod till revisorer,
och Curt Callesson samt Ulla Käll till revisorssuppleanter.

§ 16

Val av valberedning enligt § 11 i dessa stadgar
Mötet föreslår till valberedning för en tid av två år Karin Jarl och för tid av 1 år Eva Käll.
Mötet väljer till valberedning för en tid av två år Karin Jarl samt Eva Käll på 1 år.
Marthe Grav har 1 år kvar. Eva Käll valdes till sammankallande.

§ 17

Beslut om omedelbar justering av § 14 – 16
Mötet beslutar om omedelbar justering av punkterna 14 - 16.

§ 18

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 1 januari
anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska
styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Inga ärenden har inkommit. sign.
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Övrigt
- Här uppmanade mötets ordförande medlemmarna till att ställa ut sina hundar så att
domare som går som elever eller aspiranter har en möjlighet att bli auktoriserade på
Broholmer. Det är få Broholmer som deltager på utställningar.
Styrelsen fick i uppdrag att ta fram lite förslag på kläder som kan köpas och användas av
klubbens medlemmar som t ex t-shirts, västar och jackor.
Vi ska vara noga med att se till att det inte blir lagervaror utan man producerar efter
beställning.
Carina Nilsson tackade för sig och lämnade över till den omvalde ordföranden
Maria Stengaard som tackade för fortsatt förtroende och avslutade mötet 11.30.
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