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Protokoll vid SBKs Blekingedistrikts extra årsmöte 2018-04-03 
 

Plats:  Ronneby Brukshundklubb 

Datum:  3 april 2018 

Klockan:   kl. 19.00 

    

   

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden, Elisabet Arebark öppnade årsmötet och hälsade närvarande välkomna och förklarade 

mötet öppnat samt förklarade anledningen till detta extra insatt årsmöte.  

 

§2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes enligt följande: 

 

Karlshamn (4) Britt-Marie Mattsson ej närvarande 

 Anders Mattsson ej närvarande 

 Bo Karlsson   4 röster 

 Anneli Perbrink ej närvarande   

 

Ronneby (4) Marie Svensson ej närvarande 

 Marie Mattiasson 4 röster 

 Anna Andersson ej närvarande 

 Julia Gummesson ej närvarande  

  

Sölvesborg (3) Frida Elofsson  3 röster  

 Stefan Nilsson  ej närvarande  

 Malena Knutsson ej närvarande 

 Maria Nordstedt Ersättare ej närvarande 
 

Rödeby (2)  Birgitta Öberg  ej närvarande 

 Monica Johansson ej närvarande   
 

Olofström (2) Ari Korhonen   ej närvarande  

 Sara Olsson  ej närvarande  

 

Karlskrona (4) Jan Teghagen  2 röster 

                        Josefine Lindqvist-Olsson 1 röst 

                        Nils Aronsson  ej närvarande 

 

§3 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Elisabeth Arebark 

     

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare 

Anmäldes som protokollförare Göte Karlsson. 

 

§5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 

protokollet. 

Bo Karlsson och Anita Gustafsson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll samt att 

vid behov vara rösträknare vid mötet. 
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§8 Fastställande av dagordningen 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§9 Genomgång av: 

c) revisorernas berättelse 

Biläggs till protokollet. 

 

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning 

Räkenskaperna godkändes och biläggs till protokollet. 

 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 

Beslutades att distriktsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

§12 Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: 

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 medlemsmöten den 2 maj 2018. 

c) medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår  

Hänsköts till medlemsmötet den 2 maj 2018. 

 

§13 Beslut i ärenden enligt punkt 12 

Kan inte i nuläget behandlas, utan hänskjuts till medlemsmötet den 2 maj 2018. 

 

§17 Val av valberedning: 

Val fastställdes enligt följande, 

Sammankallande: Kenneth Lindfalk  1 år 

Ledamot:  Marlena Knutsson  2 år 

Ledamot:  Josefine Lindqvist Olsson 1 år  

 

§20 Mötets avslutning 

Mötesordföranden, Elisabeth Arebark tackade alla och avslutade mötet. 

 
 

 

Göte Karlsson 
Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

Elisabeth Arebark Bo Karlsson  Anita Gustafsson 
Mötesordförande        Justeringsperson            Justeringsperson 


