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Protokoll vid SBKs Blekingedistrikts årsmöte 2018-03-06
Plats:
Datum:
Klockan:

Ronneby Brukshundklubb
6 mars 2018
kl. 19.00

Inledning
Ordförande Elisabet Arebark inledde möte med att läsa upp en skrivelse från kassören, Christer
Ohlsson, där han meddelade att på grund av sin sjukdom inte hade haft ork att färdigställa distriktets
räkenskaper. Christer meddelade att lämnar posten som kassör men står kvar som ledamot tills
räkenskaperna är reviderade och klara.
§1 Mötets öppnande
Ordföranden, Elisabet Arebark öppnade årsmötet och hälsade närvarande hjärtligt välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes enligt följande:
Karlshamn (4) Britt-Marie Mattsson
Anders Mattsson
Bo Karlsson
Anneli Perbrink

1 röst
1 röst
1 röst
1 röst

Ronneby (4) Marie Svensson
Marie Mattiasson
Anna Andersson
Julia Gummesson

2 röst
2 röst
ej närvarande
ej närvarande

Sölvesborg (3)Frida Elofsson
Stefan Nilsson
Malena Knutsson
Maria Nordstedt

2 röst
1 röst
ej närvarande
Ersättare ej närvarande

Rödeby (2)

1 röst
1 röst

Birgitta Öberg
Monica Johansson

Olofström (2) Ari Korhonen
Sara Olsson

1 röst
1 röst

Karlskrona (4) Jan Teghagen
Josefine Lindqvist-Olsson
Nils Aronsson

1 röst
1 röst
1 röst

§3 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Per ”Palle” Håkansson
§4 Styrelsens anmälan om protokollförare
Anmäldes som protokollförare Göte Karlsson.
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§5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet.
Jörgen Blixt och Marie Mattiasson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll samt att
vid behov vara rösträknare vid mötet.
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt
Alla närvarande hade yttranderätt.
§7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet beslutade om att årsmötet hade blivit stadgeenligt utlyst och kallelse skett enligt stadgarna.
§8 Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning fastställdes.
§9 Genomgång av:
a) distriktsstyrelsen verksamhetsberättelse gicks igenom av ordföranden, Per Håkansson.
b) balans och resultaträkning
Fanns inte tillgängliga av skäl som meddelades inledningsvis. Hänsköts till ett extra årsmöte.
c) revisorernas berättelse
Bordlades och hänsköts till ett extra årsmöte.
§10 Fastställande av balans- och resultaträkning
Räkenskaperna bordlades och hänsköts till ett extra årsmöte, då dessa inte var reviderade och fanns
tillgängligas.
§11 Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Hänsköts till ett extra årsmöte.
§12 Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende:
a) mål
Målen för distriktets verksamhet gicks igenom av ordföranden Per Håkansson. Elisabet Arebark
meddelade att ytterligare ett mål hade tillkommit som innebar att distriktet under året ska verka för att
ordna externa föreläsningar och utbildningar i distriktets regi.
b) rambudget för innevarande år samt preliminär rambudget för närmast följande verksamhetsår samt
nuvarande ekonomiska ställning för sm2018.se
Preliminär rambudget bordlades och hänsköts till ett extra årsmöte.
Ordförande Per Håkansson redogjorde för den nuvarande ekonomiska ställningen för sm2018.se
c) medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår
Hänsköts till ett extra årsmöte.
d) andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för
verksamhet eller ekonomi.
Inga motioner fanns ingivna och inga andra ärenden hade framkommit.
§13 Beslut i ärenden enligt punkt 12
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag gällande §12 a och d.
b och c hänsköts till ett extra årsmöte.
§14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Verksamhetsplanen för 2018 gicks igenom och godkändes.
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§15 Val av distriktsstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Val av ordförande (1 år)
Vice ordförande (2 år)
Kassör: (2 år)
Sekreterare (2 år)
Ledamot: (2 år)
Ledamot: (2 år)
Ledamot: (2 år)
Suppleant: (2 år)
Suppleant: (1 år)

Elisabeth Arebark
Tony Rannebjer
Anita Gustavsson
Göte Karlsson
Christer Ohlsson
Fredrik Berg
Stefan Nilsson
Barbro Langefors
Christin Gidlöv

1 år nyval
2 år nyval
1år fyllnadsval
2 år nyval
2 år nyval
1 år kvar
1 år fyllnadsval
1 år fyllnadsval
1 år nyval

Suppleanternas tjänstgöringsordning:
1. Barbro Langefors
2. Christin Gidlöv
§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Revisorer: (1 år)

Patrik Håkansson
Jenny Stenberg

1 år nyval
1 år nyval

Suppleanter: (1 år)

Carina Lundin
Kenneth Lindfalk

1 år nyval
1 år nyval

§17 Val av valberedning:
Kenneth Lindfalk. Till det extra årsmötet meddela Kenneth Lindfalk förslag på ytterligare två (2)
namn till att ingå i valberedningen.
§18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
Mötet beslutade att omedelbart justera §15, §16 och §17.
§19 Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlas under p 12-13.
Inga sådana ärenden eller motioner förelåg.
§20 Mötets avslutning
Mötesordföranden, Per Håkansson tackade alla för ett mycket givande och trevligt möte.
Elisabeth Arebark delade ut blommor till mötesordföranden m.fl.

Göte Karlsson
Sekreterare

Justeras

Per Håkansson

Jörgen Blixt

Marie Mattiasson

Mötesordförande

Justeringsperson

Justeringsperson

