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  Protokoll fört vid Broholmerföreningens ordinarie Årsmöte 

söndagen den 24 mars 2019 kl 11.00 Vätterleden, Gränna 
 

 

 

§ 1 Mötet öppnades 

Mötet öppnas 11,00 av Maria Stengaard och hon hälsade samliga välkomna till 2019     

årsmöte 

 

§ 2 Justering av röstlängden  

 Röstlängden justerades till 17 st var närvarande, varav 16 st var röstberättigade 

 

§ 3 Val av ordförande för mötet 
 Till mötesordförande valdes Eva Käll 

 

§ 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 Ulrika Dahlberg. 

 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
 Alla närvarande förutom 1 var medlemmar. 

 

§ 7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
Årsmötet har utlysts via hemsidan och och vår facebooksida, och befanns vara behörigen 

utlyst.         

 

§ 8 Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen fastställdes med tillägg av § 18 övriga ärenden 

 

§ 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: 

- Avelskommittén består av Anne Lundin (sammankallande), Anniken Sander samt Eva Käll 

- Utställningskommittén består av Maria Stengaard (sammankallande), Annika Schröder 

samt Maria Ohlsson 

- Rasmonterkommittén består av Anne-Frid Örnestål (sammankallande) samt Emelie Rohdin  

- Hälsoenkäten gav en ganska bra inblick i hur det står till med våra hundars hälsa, men det 

finns frågor att utveckla så svaren blir mer givande. De största problemen på de hundar 

som finns med i enkäten uppges vara öronproblem samt klåda. 

Avelkommittén går vidare med att utveckla enkäten till nästa utskick. 
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§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust 
                Beslutades fastställa balans- och resultaträkning samt överföra årets förlust i räkning till 

                kommande år.  

 

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givet till styrelsen 

 Det fanns inga uppdrag att rapportera 

 

§ 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: 

- Avelskommittén fick i uppdrag att föra statistik angående inseminerade tikar. Det är vanligt 

förekommande i Danmark. Vi bör se över vad det beror på så att vi till sist inte står med 

hundar som inte kan genomföra en naturlig parning. 

  

 b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

 Inga medlemsavgifter kommer att höjas. Senaste höjningen gick i kraft 2019-01-01 och är:  

 300 sek för fullbetalande medlem  

 100 sek för familjemedlem 

  

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 budget för 2019 godtas 

 

§ 14 a) Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter  

 Årsmötet beslutade enhälligt om att godta en styrelse på 4 ordinarie ledamöter och 4 st   

suppleanter. Styrelsen har då reducerats med 2 st ledamöter från föregående år och med denna 

sammansättning är det lättare att få till styrelsemöten. 

 

b) Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 9 samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

 

Styrelsen utformning beslutad av mötet: 

Ordförande Maria Stengaard 1 år omval 

Ledamot Per Schröder Hörnell 1 år nyval 

Ledamot Anne Lundin  1 år omval 

 

Suppleant 1 Mikael Klingsander 1 år omval 

Suppleant 2 Linda Vasel  1 år omval 

Suppleant 3 Anniken Sander 1 år omval 

Suppleant 4 Ulrika Dahlberg 1 år nyval 

 

Kvar som ledamöter: Annika Schröder samt Maria Ohlsson 
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§ 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 10 i dessa stadgar 

 

 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter beslutat av mötet: 

 Revisor Göran Johansson 1 år omval 

 Revisor Lennart Flod  1 år omval 

 Revisorsuppleant Curt Callesson 1 år omval 

 Revisorsuppleant Ulla Käll  1 år  omval 

 

§ 16 Val av valberedning enligt § 11 i dessa stadgar 

 

 Val av valberedning beslutat av mötet 

 Valberedning Eva Käll  1 år omval sammankallande 

 Valberedning Roger Samuelsson 2 år nyval 

 Kvar i valberedningen: Karin Jarl 

 

§ 17 Beslut om omedelbar justering av § 14 – 16 

Listan med styrelse, revisorer och revisorsuppleanter samt valberedning lästes upp för mötet 

och blev omedelbart justerad 

 

§ 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. 

Nya typstadgar för rasklubb inom SKK-organisation 2019 

Tilläggen i de nya stadgarna för 2019 lästes upp och de nya stadgarna antogs av mötet 

 

 

Årsmötet avslutas 12.40 av ordförande Maria Stengaard 

 

 

 

 
 

 

 

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

/ Annika Schröder /         / Eva Käll / 

  mötessekreterare           mötesordförande 

 

Justeras 

 

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

/Maria Ohlsson                                                    / Ulrika Dahlberg / 

 Justerare              Justerare 


