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ÅRSMÖTE  

Strömstad Brukshundsklubb 2021 05 17 
 

Närvarande: Claudia Wuhrman, Lena Sand, Ingvar Jumjum Bergqvist, Gerd Ekstedt, Rita Labori, Pia 
Tysklind, Mette Sövik, Jennie Rohman, Susanne Liljenström, Anna Fronth 

 
   

1 Fasställande av röstlängd  Röstlängd fastställdes. Alla närvarande är medlemmar. 
2 Val av mötesordförande 

 
Till att leda mötet valdes Claudia Wuhrman. 

3 Lokalklubbsstyrelsens 
anmälan om 
protokollförare 

Anna Fronth utsågs till protokollförare 

4 Val av två justerare tillika 
rösträknare som 
tillsammans med 
mötesordföranden skal 
justera protokollet. 

 
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes  
Pia Tysklind och Rita Labori 

5 Belsut om närvaro och 
yttranderätt enligt §7 
moment 2 

Alla närvarande är medlemmar och har yttranderätt 

6 Fråga om mötet är 
stadgeenligt utlyst 

Mötet ansåg att det var stadgeenligt utlyst, men påpekade 
att alla handlingar inte fanns tillgängliga 1 vecka före mötet 
 

7 Fastställande av 
dagordningen 

Dagordningen fastställdes 

8 Genomgång av 
lokalklubbstyrelsens 
verksamhetsberättelse 
inklusive uppfyllande av 
mål och uppdrag från 
föregående årsmöte 

Anna läste upp verksamhetsberättelsen.  
Mötet saknade uppgift om aktuellt antal medlemmar. Detta 
justeras i verksamhetsberättelsen innan det lägges till 
handlingarna.  

9 Balans och 
resultatsräkning samt 
revisorernas berättelse 

Lokalklubbens kassör fått förhinder att närvara. Mötet går 
igenom kassörens arbete, och ställer frågor kring en del 
utgifter och poster. 
En del diskussion om försäkring, där kostnaderna ser 
annorlunda ut än föregående år.  
Stora kostnader för instruktörsutbildning och 
Föreningsnavets arbete.  
Mötet vill att vi ser över möjlighet till sponsrad bokföring 
istället för att anlita Föreningsnavets tjänster.  
Det påpekas även att en stor del av medlemmarnas avgifter 
går direkt till modersorganisationen istället för att falla 
lokalklubbarna till godo, och mötet vill att vi arbetar vidare 
med detta och lyfter frågan uppåt.  
Claudia läste upp revisionsberättelsen som godkändes och 
lades till handlingarna.  

10 Beslut om ansvarsfrihet för 
för lokalklubbstyrelsen 

Enligt årsmöte beslutas om ansvarsfrihet för 
lokalklubbstyrelsen 2020. 
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11 Genomgång av 
lokalklubbstyrelsens 
förslag avseende: 
Mål 
Rambudget för 
innevarande 
verksamhetsår samt det 
närmast följande 
verksamhetsår 
 
Medlemsavgift enligt § 4 
för närmast kommande 
verksamhetsår 
 
Andra ärenden samt 
motioner för vilka 
lokalklubbstyrelsen har 
bedömt kan ge 
konsekvenser för 
verksamhet eller ekonomi 

 
En handlingsplan presenterades för 2021. Detta är ett 
levande dokument som uppdateras under verksamhetsåret.  
I handlingsplanen finns medlemsmöte planerat. 
 
Lokalklubbstyrelsens kassör var frånvarande och hade på 
grund av speciella omständigheter inte presenterat någon 
budget innan mötet.  
 
 
Medlemsavgiften diskuterades, och mötet enades om att 
det är rimligt att höja avgiften. 
Mötet enades om att höja lokalklubbsavgiften till 145 kronor 
för verksamhetsåret 2022. 
 
Inga motioner hade kommit in.  

12 Beslut i ärenden enligt 
punkt 11 

Beslut att anta lokal handlingsplan och fastställa lokal 
medlemsavgift till 145 kronor per år.  
Ny budget får utarbetas under kommande styrelsemöten. 

13 Val av lokalklubbstyrelse 
enligt § 8 moment 1 samt 
beslut om suppleanternas 
tjänsteordning 

Till styrelse 2021 valdes: 
Ordförande Claudia Wuhrman, 1 år 
Kassör Rita Labori, nyval, 1 år 
Vice ordförande Pia Tysklind, nyval 
Sekreterare Anna Fronth, 1 år kvar 
Ledamot Ingvar Bergqvist (Jumjum), 1 år kvar 
Ledamot Lena Sand, 1 år kvar 
Ledamot Mette Sörvik, nyval 2 år 
1a suppleant Susanne Liljenström, nyval 2 år 
2a suppleant  vakant 

14 Val av revisorer och 
revisorsuppleanter enligt § 
9 

Till revisor valdes Gerd Ekstedt 
Övriga poster är vakanta 

15 Val av valberedning Till valberedning valdes Jennie Rohman 
Övrig post vakant 

16 Motioner inkomna av 
medlemmar 

Inga inkomna motioner 

17 Övriga frågor Övriga frågor flyttas till ett styrelsemöte i nära tid efter 
årsmötet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare Mötesordförande Justerare Justerare 
Anna Fronth Claudia Wuhrman Pia Tysklind Rita Labori 

 


