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Sammanträde: Årsmöte Brunflo Brukshundklubb 

Plats:   Skidstugan i Brunflo 

Närvarande: Enl. bifogad deltagarlista 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Marie öppnade årsmötet. 

 

§ 2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställes till 23 deltagande.  

 

§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 

 protokollet. 

Nina Johansson och Anneli Jeppson valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 4 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet förklarade årsmötet utlyst enl. stadgarna. 

 

§ 5 Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt styrelsens val av sekreterare 

Till att leda årsmötet valdes Emil Falk och utvald sekreterare Solweig Gustafsson Elfving. 

 

§ 6  Fastställande av dagordning 

Mötet fastställer dagordningen. 

 

§ 7  Styrelsens berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret 2011 

Styrelsens berättelse för året 2011 föredrogs. Berättelsen lades därefter t.h. 

 

§ 8  Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret 2011 samt beslut om 

ekonomiska dispositioner 

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.  

De ekonomiska dispositionerna fastställdes. 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2011 

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 

 

§ 10 Genomgång av verksamhetsplan med budget för verksamhetsåret 2012 

Tid avsattes för genomläsning av verksamhetsplanen.  

Verksamhetsplan och budget godkändes därefter och lades till handlingarna. 

 

 



§ 11  Styrelsens förslag till klubbavgift för verksamhetsåret 2013 

Helbetalande medlem 60: - . delbetalande medlem 60: -. 

Mötet godkände styrelsens förslag. 

 

§ 12 Fastställande av 

a. Verksamhetsplan och budget för 2012 

Fastställdes 

b.  Inriktning för närmast kommande verksamhetsår 

Fastställdes 

c. Klubbavgift för verksamhetsåret 2013 

Fastställdes 

d. Inga motioner har inkommit till styrelsen 

e. Fastställande av antalet ledamöter, 5 ordinarie 2 suppleanter i styrelsen för BBHK 

Fastställdes 

 

§ 13 Val av styrelse 

 

a. Ordförande (nyval, 1år)  Göran Heidenvall 

b. V. ordförande (fyllnadsval 1 år)  Emil Falk 

c. Sekreterare (2 år)   Vakant 

d. Ledamot ( Nyval 2 år)   Kari Festin 

e. Suppleant 1 Nyval 2 år)  Ulrika Fredin 

f. Suppleant 2 ( fyllnadsval 1 år)  Ida Ljusberg 

g. 1st. revisorer (omval 1 år)  Anneli Ridderlind 

h. 1 st revisor (nyval 1 år)  Anna Brattlin  

i. 1 st revisorsuppleant (omval 1 år)  Jeanette Hansson  

j. 1 st revisorsuppleant ( nyval 1 år)  Anders Håkansson 

j. Valberedning verksamhetsåret 2012  Nina Johansson (sammankallande) 

  Anneli Jeppsson 

  Anna Östman   

   

14. Val av ombud och suppleanter till distriktsmöten 

Mötet beslöt att styrelsen utser ombud och suppleanter till distriktsmöten eller uppdrag. 

 

Komplettering av styrelse, val av sekreterare måste göras vid nästa medlemsmöte. 

 

§ 15 Fråga om omedelbar justering av § 12 och 13 

Beslut: § 12 och § 13 justerades omedelbart. 

 

§ 16 Motioner 

Inga motioner har inkommit till styrelsen. 

 

§ 17. Övriga frågor. 

 Avgående styrelseledamöter och ansvariga avtackas 

 Nina påtalar behovet av flera som vill jobba i de olika sektorerna och aktiviteterna inom klubben. 



Hon har gjort dokument som presenterar de olika typer av aktiviteter som klubben jobbar med. 

Lista att anmäla sitt intresse på gick runt. 

 

 

§ 18 Årets Lydnadsekipage och årets bruksekipage 

I-II Jenny Persson med Marwin 

III-Elit Monica Redford Lexus 

Årets bruksekipage 

Åsa Löfberg Örjagårdens Frost 

 

§19 Mötets avslutande 

Kvällens mötesordförande tackade för förtroendet att leda årets årsmöte. Kvällen kommer att avslutas 

med fika. 

 

 

 

 

Emil falk    Solweig Gustafsson Elfving 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

Nina Johansson   Anneli Jeppson 

Justerare    Justerare 

 

 

 


