
    

 

Protokoll årsmöte UBHK 2016-02-25 

Protokoll Årsmöte Umeå Brukshundklubb 
Datum: 25/02/2016 

Plats: Klubbsugan, Umeå Brukshundklubb 

Närvarande: Enligt deltagarförteckning (bilaga 1) 

_______________________________________________________________ 
 
Mötet öppnandes av ordförande Roffa Asplund som hälsade alla välkomna. 
  
§1 Fastställande av röstlängd 
Mötet fastställde röstlängden till 47 medlemmar. 
 
§2 Val av mötesordförande  
Olle Rosén utsågs att leda årsmötets förhandlingar. 
 
§3 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare 
Klubbstyrelsen anmälde Helena Grundström som protokollförare för årsmötet. 
 
§4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet  
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Amanda Nordén och 
Peder Nimrodsson. 
 
§5 Styrelsens anmälan av närvarande 
Närvarande på mötet var 47 medlemmar. 
 
§6 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
Kallelse till årsmötet gick ut med medlemsbladet som skickades ut till samtliga medlemmar I början av 
december.  
Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst. 

§7 Fastställande av dagordning 
Årsmötet fastställde dagordningen. 
 
§8 Genomgång av: 

a) klubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och 
uppdrag från föregående årsmöte 

Mötet läste igenom styrelsens verksamhetsberättelse med ledning av mötesordförande Olle Rosén. 
Verksamhetsberättelsen lades sedan till handlingarna. 

b) balans- och resultaträkning  
Carin Nylander-Nygren redogjorde för balans- och resultaträkning. 2015 års resultat är 198 505 kronor 
I vinst utan vindelälvdraget och 177925 kronor i vinst med vindelälvsdraget. 

c) revisorernas berättelse  
Mötesordförande läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna har granskat verifikat, räkenskaper och 
delårsredovisningshandlingar för 2015-01-01 – 2015-12-31 och har ingenting att anmärka på. 
Revisorerna yrkar att styrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.  
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§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 

Årsmötet fastställde förelagt resultat- och balansräkning och att överskottet ska gå in i innevarande 
års löpande räkning. 

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Årsmötet beslutade att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. 
 

§11 Genomgång av klubbstyrelsens förslag avseende: 

a) mål och verksamhetsplan 

Årsmötet läste igenom verksamhetsplanen för 2016 med ledning av mötesordförande Olle Rosén. 

b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast 
följande verksamhetsåret 

Carin Nylander-Nygren presenterade föreslagen budget för 2015 samt inriktning för rambudget för 
2016. 2016 har ett budgeterat lågt resultat. Detta med flera olika anledningar, bl a vet vi inte hur 
samarbetet med Studiefrämjandet kommer se ut & sanden ska fyllas på i Loboohallen. 

 
c) medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår och 

Styrelsen föreslår att klubbavgiften för nästkommande verksamhetsår består vid 120 kr. 

d) andra ärenden samt motioner vilka klubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 
verksamhet eller ekonomi 

Inga andra ärenden eller motioner förelåg. 

 

§12 Beslut i ärenden enligt §11  
a) mål och verksamhetsplan  

Årsmötet fastställer verksamhetsplan för 2016 
b) rambudget för innevarande verksamhetsår 

Årsmötet fastställer budgeten för 2015 och inriktning för rambudget 2016. 

c) medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår  
Årsmötet fastställer att klubbavgiften för 2016 skall vara densamma som föregående år. 

d) andra ärenden samt motioner vilka klubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 
verksamhet eller ekonomi 

Inga andra ärenden eller motioner förelåg. 

 

§13 Val av förberedande valberedning 
Amanda Nordén och Pether Ericsson valdes till förberedande valberedning 

 

Mötet återupptogs från aujoneringen den 4/4 2016 och Roffa Asplund hälsade församlingen 
välkommen på nytt, denna gång med en röstlängd på 18. 
 

§14  Val av klubbstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
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a) Val av två nya justerare 
Pether Ericsson och Peder Nimrodsson 

b) ordförande i styrelsen (väljs på 1 år) 

Roffa Asplund 
 

c) kassör i styrelsen (fyllnadsval 1 år) 

Carin Nylander-Nygren 
d) vice ordförande (omval 2 år) 

Björn Bjuggren 

e) en suppleant i styrelsen (omval 2 år) 
Åsa Larefalk 
§15  Val av revisor och revisorssuppleant  

a) två ordinarie revisorer (val 1 år)  
Ove Johnsson och Anette Green 

b) två revisorssuppleanter (val 1 år) 

Therese Sångberg och Ewa Vrang 
§16 Val av valberedning  

Eva Vikström (val 1 år) och Ola Engman (val 2 år). 
§17  Beslut om omedelbar justering av paragraf 14 – 16 

Församlingen godkände omedelbar justering. 
§18 Övriga frågor 
a) Ändra stadgar 
Förslag av medlem på att ändra stadgarna till att ha två extra suppleanter i styrelsen i syfte att ha extra 

många som tränas in i styrelsearbetet. 
 
§19 Årsmötesförhandlingarna avslutas 
Mötesordförande Olle Rosén tackade församlingen för ett gott deltagande och avslutade 
förhandlingarna. 
 
Justeras   Justeras 

 

__________________________   __________________________ 

Olle Rosén, mötesordförande   Amanda Nordén   

 

__________________________   __________________________ 

Peder Nimrodsson   Pether Ericsson 

 

 
Vid protokollet 

 

__________________________ 

Helena Grundström, sekreterare 


