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  Protokoll fört vid Broholmerföreningens ordinarie Årsmöte 

2022-03-27 digitalt via ZOOM 
 

 

 

§ 1 Mötet öppnades 

Mötet öppnas 11.00 av Maria Stengaard och hon hälsade samliga välkomna  

 

§ 2 Justering av röstlängden  

 Röstlängden justerades till 18 st var röstberättigade 

 

§ 3 Val av ordförande för mötet 

 Till mötesordförande valdes Carina Nilsson (SMHK) 

 

§ 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 valdes Per Schröder Hörnell samt Camilla Eklundh. 

ev. röstning kommer ske via Polls. 

 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 

 Alla närvarande förutom mötesordföranden var medlemmar. 

 

§ 7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet har utlysts via hemsidan, vår facebooksida samt att mail har skickat till samtliga 

medlemmar som har uppgett mailadress, årsmöteshandlingarna har funnit på rasklubbens 

hemsida enligt gällande regler (10 dagar innan årsmötet).  

Årsmötet beslutades vara behörigen utlyst.         

 

§ 8 Fastställande av dagordningen 

 Årsmötet fastställde den föreslagna dagordningen. 

 

§ 9 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet 

med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

Samtliga punkter gicks igenom. Sista stycket av revisorernas berättelse lästes upp av 

mötesordföranden. Årsmötet godkände dessa som lades till handlingarna.  
 

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust 

Beslutades fastställa balans- och resultaträkning samt överföra vinsten 15 373,89 

 i ny räkning. sign. 
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§ 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 årsmötet beslutade enhälligt att verksamhetsplanen  

för 2022 godtas med tilläggen: 

att styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag för 15-års jubileum som 

Broholmerföreningen har 2023.  

Idé fanns även på att ta fram en publikation för de år som föreningen varit aktiv. 

Nyhetsbrev är någonting som kan få medlemmarna att känna sig delaktiga i föreningen, 

detta fick styrelsen i uppdrag att titta vidare på.  

 Om någon är intresserad av att läsa protokoll så skickas ett mail till sekreterare – denna 

text kommer att läggas upp på hemsidan. 

  

 b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

 Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften ska vara oförändrad: 

 300 sek / huvudmedlem 

 100 sek / familjemedlem 

  

c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Årsmötet beslutade enhälligt att budget för 2022 godtas. 

 

§ 14 a) Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter  

 Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelse ska bestå av 6 ordinarie 

ledamöter och 4 st suppleanter. 

 

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

samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

Årsmötet valde alla personer som var valberedningens förslag. 

 

Ordförande Maria Stengaard 1 år omval 

Ledamot Annika Schröder 2 år omval 

Ledamot Per Schröder Hörnell 2 år omval 

Ledamot Henny J Mathisen 2 år omval 

Suppleant 1 Carina Einarsson Jonsson 1 år omval 

Suppleant 2 Cia Odén  1 år omval 

Suppleant 3 Camilla Eklundh 1 år nyval  

Suppleant 4 Anne Lundin  1 år nyval 

 

Anniken Sander, Sofie Gredfors Skoglundh samt Jack Kjöllerström har 1 år kvar som  

ledamot i styrelsen. 

 

§ 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 

 Revisorssuppleant  Curt Callesson 1 år omval 

 Revisorssupplean   Ulla Käll  1 år  omval sign. 
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§ 16 Val av valberedning enligt § 11 i dessa stadgar 

 

 Val av valberedning beslutat av mötet 

 Valberedning  Calle Jonsson 1 år nyval sammankallande 

 Valberedning Eva Käll  2 år omval 

 

 Åsa Ström har 1 år kvar i valberedningen  

   

§ 17 Beslut om omedelbar justering av § 14 – 16 

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

mötet. Årsmötet beslutade 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 uppkommit 

 

§ 19 Övrigt 

Styrelsen fick i uppdrag att se över bidrag för genomfört BPH av våra medlemmars 

hundar. 

 

Årsmötes ordföranden tackade för ett bra möte och överlämnade ordet till den valde 

ordföranden som tackade för förtroende att leda klubben ytterligare ett år och avslutade 

därmed årsmötet kl. 12.05 
 

 

 

 
 

 

 

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

        / Annika Schröder /            / Carina Nilsson / 

          mötessekreterare              mötesordförande 

 

 

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

        / Per Schröder Hörnell /                 / Camilla Eklundh / 

              Justerare                          Justerare 


