
 

 

 
 

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 
Smålandsdistriktet 

 

 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 

 
 

Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad 

Tid:   2015-03-14      kl 10.30-14.00 

 
Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 

personer från valberedningen. Totalt 58 personer representerande 63 röster. Se bifogad 

närvarolista, bilaga 1. 

Ej närvarande: Aneby BK, Gislaved-Västbo BK, Sävsjö BK, Tingsryd BK 

 och Öland BK.  

 

 

 

§ 01 Mötets öppnande 

Ordförande Billy Andersson förklarade 2015 års årsmöte öppnat och hälsade alla 

deltagare varmt välkomna. Närvaro kontrollerades mot föranmälningar genom upprop, 

varvid beslutades att den justerade föranmälningslistan skall gälla som röstlängd.  

   

§ 02 Val av mötesordförande 

 Att leda dagens förhandlingar valdes Birger Andersson på valberedningens förslag. 

 

§ 03 Röstlängd 

 Röstlängden räknades och fastställdes. Se bilaga 1. 

 

§ 04 Distriktsstyrelsens anmälan av sekreterare 

Styrelsen föreslog styrelsens sekreterare, Ann-Christine Holm, att föra årsmötets 

protokoll. Detta bifölls av årsmötet. 

 

§ 05 Val av två protokolljusterare, att jämte mötesordföranden justera dagens 

protokoll 

 Till protokolljusterare valdes Henrik Engström, Jönköping BK och Tommy Blomqvist, 

Nässjö BK. 

 

§ 06 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer 

enligt § 7 moment 6 i distriktsstadgan 

 Punkten lämnas utan åtgärd eftersom ingen utan rösträtt närvarar vid mötet. 

 

§07 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

På fråga av ordförande beslutades att mötet var utlyst enligt gällande stadgar. Kallelsen 

till årsmötet utgick till klubbarna 2014-12-30. 

 

§ 08 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna och utlämnade dagordningen fastställdes.  

Dock med tillägg av punkt 18a-e. 
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§ 09 Genomgång av; 

a) Styrelsens och sektorernas berättelser om det sistförflutna verksamhetsåret 

Den utsända verksamhetsberättelsen för styrelsen och sektorerna genomgicks 

översiktligt.   

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till     

handlingarna, bilaga 2.  

b) Balans- och resultaträkning 
Balans- och resultaträkning för det sistförflutna verksamhetsåret genomlästes och 

kassören stod till förfogande vid eventuella frågor på denna.   

c) Revisorernas berättelse 
Revisor Christina Berggren läste upp revisorernas revisionsberättelse för 2014. 

Yttrandet bifogas protokollet, bilaga 3. Årsmötet beslutade att lägga revisorernas 

yttrande till handlingarna. 

 

§ 10               Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om dispositioner av vinst       

                      eller förlust (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta) 

 Årsmötet beslutade att fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen samt att 

årets resultat enligt styrelsens förslag överförs till ny balansräkning för verksamhetsåret 

2015. 

 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter (I detta beslut får 

styrelsens ledamöter ej delta) 

 På fråga av ordförande beslutade årsmötet i enlighet med revisorernas yttrande att 

bevilja styrelsens ledamöter full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

  

§ 12 Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende; 

a) Mål 

Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015 genomlästes. Ordförande redogör för vilka 

mål styrelsen har, framför allt gällande värdegrunder, kontakt och samarbete mellan 

lokalklubbar och distrikt. Ordförande tillägger att styrelsen är mycket nöjda med den 

raka kommunikation som skett mellan styrelsen och klubbarna. Representant för 

Vetlanda BK vill på denna punkt framföra sitt tack till styrelseordförande för ett mycket 

gott samarbete och problemlösningar.     

b) Rambudget för innevarande verksamhetsår, samt preliminär rambudget för 

det närmast följande verksamhetsåret 

Inga synpunkter framlades om rambudgeten innevarande verksamhetsår samt den 

preliminära rambudgeten för det närmast följande verksamhetsåret. Kassör Anders Falk 

efterlyser verksamheter som klubbarna vill genomföra. Representant för Nybro BK 

ställer fråga om dataprogram och får svaret att vända sig till RUS-sektorns Angelita 

Nooni.  

c) Medlemsavgift enl § 4 för nästkommande verksamhetsår 

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag oförändrade medlemsavgifter. 
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§ 13 Beslut i ärende enligt punkt 12 
a) Årsmötet beslutade att lägga distriktsstyrelsens förslag på mål med godkännande till 

handlingarna. 

b) Årsmötet beslutade i enlighet med de förelagda handlingarna och styrelsens förslag 

godkänt. 

c) Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årsavgiften för 2015 skall 

vara oförändrad mot 2014.  

 

§ 14 Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1 i distriktsstadgan.  

 Valberedningens sammankallande ledamot Åke Karlsson föredrog valberedningens 

förslag. Val förrättades enligt följande: 

a) Till ordförande i distriktets styrelse för ett(1) år valdes Billy Andersson, 

Mönsterås BK (omval). 

b) Till vice ordförande för två (2) år valdes Mikael Eriksson, Mönsterås BK. 

(omval).                                                                                

c)   Till kassör för två (2) år valdes Anders Falk, Värnamo BK (omval). 

d)   Till ordinarie ledamot för två (2) år valdes Tobias den Braver, Jönköping BK.     

      (nyval).  

e)   Till 1:a suppleant för ett (1) år valdes Helena Einebrant, Smålandsstenar BK      

(fyllnadsval). 

          f)   Till 2:a suppleant för två (2) år lämnades platsen vakant (nyval). 

          g)   Till 3:e suppleant för två (2) år valdes Michael Rosell, Höglandet BK  (nyval). 

 

Kvarvarande i distriktets styrelse är sekreterare Ann-Christine Holm, Mönsterås BK,       

ledamot Erik Rosander, Värnamo BK och ledamot Gunnel Persson, Torsås BK.  

Mötet uppdrar till valberedningen att ta fram förslag på 2: suppleant att väljas till nästa 

medlemsmöte.      

 

§ 15 a) Val av 2 revisorer och revisorsuppleant enligt § 9 i distriktsstadgan 

Till revisorer för ett (1) år valdes Christina Berggren, Nässjö BK (omval)  

och för två (2) år Angelita Nooni, Jönköping BK (omval).  

Till revisorsuppleanter för ett (1) år valdes Ewa Bergzen, Växjö BK (omval) 

och Gun Svensson, Sävsjö BK (nyval). 

 

§ 16 Val av valberedning enligt § 10 i distriktsstadgan (varav en sammankallande för 

ett år och för övriga två år) 

a) Ledamot för två (2) år valdes Sanne Laursen, Torsås BK (nyval). 

b) Ledamot för ett (1) år valdes Ann Åhsberg, Höglandet BK (nyval). 

c) Sammankallande ledamot för ett(1) år valdes Christer Thyrén, Forserum BK 

(fyllnadsval).  

       

§ 17 Fråga om omedelbar justering av punkt 14-16 

 Årsmötet beslutade att förklara ovanstående § 14-16 omedelbart justerad. 
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§ 18 Eventuella väckta ärenden vid årsmötet som inte finns med på dagordningen om 

årsmötet så beslutar. 

a) SM Lydnad/Rallylydnad 
FS ställt frågan om Småland vill/kan arrangera Svenska Mästerskapen i lydnad och 

rallylydnad 2017. Jönköping BK anmäler sitt intresse. Distriktets tävlingssektor ser till 

att skicka frågeformulär till Jönköping BK. Ordförande uttrycker här sin stolthet över 

att distriktet blivit tillfrågade. 

Önskemål finns från klubbarna att samtliga som deltagit på SM ska tas med. Inte enbart 

de som slutfört SM.  

b) Beteende och uppförande 

Då det inkommit till distriktet, både mail och telefonsamtal som innehåller grova ord, 

direkta påhopp mm från medlem, så är det av värde att påminna oss själva och andra 

om hur viktigt det är att uttrycka oss på ett korrekt och trevligt sätt mot varandra. 

c) Motion   

Representant för Tranås BK tar upp en motion, inskickad av enskild medlem till 

Förbundet. Av motionen framgår att man vill att alla som tävlar i rallylydnad ska vara 

medlemmar i SBK. I dagsläget krävs endast medlemskap i SKK. 

Mötet uppdrar till distriktsstyrelsen att kontakta förbundet för ett förtydligande. 

d) Agility      

AG-sektorns ansvarige, Mikael Nilsson, redogör för komplikationer när SBK inte  

längre har ansvaret för agilityverksamheten. Smålandsdistriktet står för ett gemensamt  

samarbete mellan SBK och Svenska Agilityklubben. 

e) Rally 

Medlem från Torsås BK informerar om tjänstgöringslista för rallyfunktionärer. 

Klubbarna ombeds inkomma med uppgifter på vilka funktionärer de har.  

 

Diskussionsämnen 

 Kongress vartannat år 

Ordförande öppnar med att informera om FS:s arbete med att genomföra kongress. 

Fråga ställs till mötet om inlägg från medlemmar. Inga inlägg. Fråga ställs om mötet 

har avvikande åsikter att inte ha kongress varje år. Majoriteten har inga avvikande 

åsikter. Mötet uppdrar till distriktsstyrelsen att arbeta fram ett underlag till FS där 

klubbarna tagit ställning. 

 Distriktsinstruktörer  

Styrelseordförande informerar om att styrelsen arbetar med att ta fram instruktörer som 

klubbarna ska kunna använda sig av de de egna instruktörerna inte räcker till. Mötet 

svarar att detta är ett bra förslag. 

 Värdegrunder 

Se § 18b.  
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§ 19 Mötets avslutande 

 Mötesordförande Birger Andersson tackar för förtroendet att hålla 

årsmötesförhandlingarna och lämnar ordet till Smålandsdistriktets ordförande Billy 

Andersson, som i sin tur tackade alla närvarande för fortsatt förtroende och visat 

intresse. Därefter förklarades 2015 års årsmöte vara till ända. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 Vid protokollet:                                                                              Mötesordförande: 

 

 

 

 

Ann-Christine Holm                                                                        Birger Andersson         
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Henrik Engström                                                                        Tommy Blomqvist                    


