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Protokoll fört vid Årsmöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats:  Zoom - digital form 

Datum:  2 mars 2021 

Tid:   19.00 

 

 

Protokoll 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Elisabeth Arebark öppnade möte och hälsade alla välkomna. 

 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes enligt följande: 

 
Karlskrona 3 st ombud 

Maria Fredin  3 röster 

  

Rödeby 2 st ombud 

Ann-Sofie Ström-Pettersson 1 röst 

Birgitta Öberg  1 röst  

Ronneby 4 st ombud 

Anna Andersson  2 röst 

Josefin Ronnerhall 2 röst 

 

Karlshamn 4 st ombud 

Anders Mattsson  4 röster 

fström 2st ombud 

Ari Korhonen  2 röst 

  

Sölvesborg 3st ombud 

Frida Elofsson  2 röster 

Ingrid Malmström 1 röst 

 

3. Val av mötesordförande. 

Till mötesordförande valdes Elisabeth Arebark. 

 

4. Styrelsens anmälan av protokollförare. 

Ulrika Fällgren anmäldes som protokollförare. 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 

ska justera protokollet. 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Maria Fredin och Anna Andersson. 

 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 

§7 moment 6. 

Fanns inget att fatta beslut om. 
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7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Ordförande redogjorde för hur årsmötet hade blivit utlyst. Därefter fattade mötet 

beslut om att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

8. Fastställande av dagordning. 
Årsmötet beslutade att anta framlagd dagordning för årsmötet. 

 

9. Genomgång av: 

a) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av 

mål. Inga mål uppfyllda pga Covid 19. Årsmötet hade inget att erinra varvid 

handlingarna lades till handlingarna. 

b) Balans och resultatredovisning gicks igenom av kassören. Årsmötet hade inga 

kommentarer varvid balans och resultaträkningen lades till handlingarna. 

c) Revisorernas berättelser lästes upp av kassören och lades därmed till handlingarna. 

 

10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner 

av vinst och förlust. 

Årsmötet beslutade om årets vinst disponeras och överförs i ny räkning. 

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 

Årsmötet beslutade om att ge distriktsstyrelsen ansvarsfrihet. 

 

12. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag angående: 

a) Målen föreslås presenteras vid nästa medlemsmöte pga pandemin. 

Beslutade att hänskjuts till nästa medlemsmöte 

 

b) Rambudget för det närmast följande verksamhetsåret. 

Punkten beslutade att hänskjutas till nästa medlemsmöte och förslag 

skickas ut inför mötet. 

c) Medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår lämnas 

orörd. Beslut enligt förslag 

 

d) Andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. Inga motioner finns. 

 

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 

Årsmötet beslutade enligt punkt 12.  

 

14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 

Varje kommitté redovisar sina aktiviteter vid nästa medlemsmöte. 
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15. Val av distriktsstyrelse enligt §8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsgrad. 

 

Val av ordförande (1 år nyval)  Göte Karlsson 

Val av vice ordförande (1 år kvar) Tony Rannebjer 

Kassör (2 år nyval)   John Rehn 

Sekreterare (1 år fyllnadsval)  Gullvi Gullander 

Ledamot (2 år nyval)  Patrik Karlsson 

Ledamot (2 år omval)  Fredrik Berg 

Ledamot (1 år fyllnadsval)  Christin Gidlöv  

Suppleant (1 år kvar) – Tjänstgöringsord. 1 Lena Eriksson  

Suppleant (2 år nyval) – Tjänstgöringsord. 2 Eva Malmport 

 

16. Val av revisorer och revisionssuppleant enligt §9 

Revisor (1 år omval)  Linda Ohlsson 

Revisor (1 år omval)  Ingrid Lindfalk 

Revisorsupl. (1 år omval)  Martha Landin 

Revisorsupl. (1 år omval)  Alf Karlström 

 

17. Val av valberedningen enligt § 10 

Sammankallande (1år omval)  Kenneth Lindfalk 

Ledamot (1 år omval)  Palle Håkansson 

Ledamot (1 år kvar)  Maria Fredin 

 

18. Beslut om omedelbar justering av punkt 15-17. 

Årsmötet valde att omedelbart justera punkt 15-17. 

 

19. Beslut om distriktstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 

behandlats under punkt 12-13. 

Utgår, fanns inga förslag att besluta om. 

 

20. Mötets avslutning 

Nya ordförande Göte Karlsson tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Ulrika Fällgren         Elisabeth Arebark         Maria Fredin Anna Anderssson 
Sekreterare                 Ordförande             Justeringsperson Justeringsperson 


