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Protokoll fört vid SBK
Gävleborgs Distriktets
årsmöte 2012-03-25,
kl.13.00, Folkets Hus i
Hofors.

Närvarande från styrelsen: Bengt-Olof Brandt, Lars Carlborg, Göran Svensson, Marie Lund, Leif
Jönsson, Jessica Wängdahl
Ej närvarande: Siv Danbrink, Monika Göransson, Eva-Britt Stolt , Sigfrid Walentowski
§1
Årsmötets öppnande
Ordförande Bengt-Olof Brandt hälsade alla välkomna till Folkets Hus i Hofors och förklarade
årsmötet öppnat.
§2
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 29 röster varav 6 röster från styrelsen.
§3
Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Bengt-Olof Brandt, till vice mötesordförande valdes Mona Hedlund.
§4
Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare
Till protokollförare anmäldes Anette Johansson.
§5
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ingrid Heurlin och Peter Widmark.
§6
Beslut om närvaro- och yttranderätt
Fanns ingen
§7
Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts
Årsmötet beslutades vara stadgeenligt utlyst enligt gällande regler.
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Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen faställdes av årsmötet.
§9
Genomgång av
a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag
från föregående årsmöte: ändring, sid 1 Rasklubbsombud för schäfer ska vara Mats Axenvik.
Inga uppdrag från föregående årsmöte. Årsmötet beslutade att lägga styrelsens berättelse för det
sistförflutna verksamhetsåret till handlingarna.
b. balans- och resultaträkning. Årsmötet beslutade att lägga balans- och resultaträkningen till
handlingarna.
c. revisorernas berättelse, årsmötets ordförande läste upp revisorernas berättelse. Årsmötet beslutade
att lägga revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret till handlingarna.
§ 10
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomisk disposition av vinst eller
förlust
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att årets resultat balanseras i ny
räkning.
§ 11
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Vice ordförande, Mona Hedlund, övertog årsmötet och styrelsen för 2011 beviljades ansvarsfrihet av
årsmötet.
§ 12
Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende:
a. mål: ändring sid 1, Distriktsmöten, styrelsen föreslår 3 möten under året men inga fastställda datum
eller platser. Distriktsmästerskap, datum för Agility ej bestämt (DM ska ligga i Gästrikland i år,
Hälsingland och Gästrikland anordnar detta vartannat år).
Ändring sid 2, Avgifter 2013, Medlemsavgifter 15 kr per ordinarie- och familjemedlem och
Rally-lydnad 3 kr per startande hund.
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande
verksamhetsår.
c. medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår, styrelsen föreslår följande avgifter för 2013:
15 kr per ordinarie- och familjemedlem
3 kr per startande hund i Rally-lydnad.
d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för
verksamhet eller ekonomi. För att Gävleborgsdistriktet ska ha en ekonomi i balans föreslår styrelsen
extra avgifter 2012 enligt följande: 5 kr per ordinarie- och familjemedlem och 5 kr per startande hund i
bruks- och lydnadsprov.
§ 13
Beslut i ärenden enligt punkt 12
Årsmötet beslutade fastställa målplanen med ovan nämnda ändringar och rambudgeten.
Efter röstning (13 ja-röster mot 10 nej-röster) fastställdes även den extra medlems- och startavgiften
för 2012 enligt styrelsens förslag ovan.
§ 14
Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Årsmötet fastställde inriktning för närmaste kommande verksamhetsår.
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§ 15
Val av distriktsstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Till ordförande 1 år valdes Lars Carlborg, Hofors BK
Till vice ordförande 2 år valdes Leif Jönsson, Edsbyns BK
Till sekreterare 2 år valdes Anette Johansson, Sandvikens BK
Till ledamot 2 år valdes Lisa Sandström, Hudiksvalls BK
Till ledamot 1 år valdes Jessica Wängdahl, Bollnäs BK
Till suppleant 2 år valdes Sigfrid Walentowski, Sandvikens BK, och Bengt-Olof Brandt,
Gävle BK
g) Till Suppleant 1 år valdes Lisa-Marie Karlsson, Gävle BK
h) Beslutades följande om suppleanternas tjänstgöringsordning:
Sigfrid Walentowski, 1:a
Bengt-Olof Brandt, 2:a
Lisa-Marie Karlsson, 3:a
§ 16
Val av två ordinarie revisorer för 1 år och två revisorssuppleanter för 1 år
Valet bordlades eftersom det enligt turordningslistan är Valbo BKs revisorer som ska väljas men pga
att klubben kommer att läggas ner finns inga revisorer att tillgå. Extra Årsmöte kommer att utlysas i
samband med nästa Distriktsmöte, 10 maj (ändrat till 9 maj), för att välja Revisorer och
Revisorssuppleanter.
§17
Val av valberedning
a. Till sammankallande på 1 år valdes Laila Ericsson, Bollnäs BK
b. Ledamot på 2 år valdes Marie Lund, Söderhamn BK.
c. Ledamot på 1 år valdes Håkan Nygren, Skutskär BK
§18
Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 till 17
Årsmötet beslutade att omedelbart justera § 15 och § 17
§ 19
Övriga ärenden
Avgående styrelsemedlemmarna Marie Lund, Siv Danbrink och Eva-Britt Stolt avtackades.
Utdelning av DM-medaljer till:
Spår Guld: Lena Pettersson, Gävle BK
Sök Guld: Emelie Söderberg, Edsbyns BK
Lydnad Guld: Therese Samuelsson, Gävle BK
Utdelning onumrerad Stor Grabb/Tjej till Siv Danbrink och Marie Lund
§ 20
Årsmötets avslutande
Årsmötesordförande överlämnade klubban till Lars Carlborg som tackade för visat intresse och
förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

………………………………………………………..
Anette Johansson

Justeras

Justeras

........................................................
Ingrid Heurlin

........................................................
Peter Widmark

Justeras

Justeras

........................................................
Bengt-Olof Brandt, mötesordförande

........................................................
Mona Hedlund, vice mötesordförande
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