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Smålandsdistriktet 

 

 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2020 

 
 

Plats: Eksjöhovgårds värdshus, Sävsjö 

Tid:   2020-03-15   kl 11.00-14.00 

 
Närvarande: Från 11 lokalklubbar 18 delegater, 8 distriktsfunktionärer, 1 nominerad för val, 1 

funktionär från rallylydnadssektorn och mötesordförande. Se bifogad närvarolista, bilaga 1. 

Ej närvarande: Aneby BK, Emmaboda BK, Emådalen BK, Forserum BK, Gislaved-Västbo 

BK, Gnosjö BK, Hultsfred BK, Lesseboorten BK, Höglandet BK, Ljungby BK, Nybro BK, 

Nässjö BK, Saxnäs BK, Smålandsstenar BK, Sommenbygden BK, Sävsjö BK, Tingsryd BK,  

Vetlanda BK, Åseda-Lenhovda BK, Älmhult BK och Öland BK.  

 

 
§ 01 Mötets öppnande 

Ordförande Billy Andersson förklarade 2020 års årsmöte öppnat och hälsade alla deltagare 

varmt välkomna. Ett stort manfall pga coronavirus. Närvaro kontrollerades mot föranmälningar 

genom upprop, varvid beslutades att den justerade föranmälningslistan skall gälla som 

röstlängd.  

 

§ 02 Val av mötesordförande 

 På valberedningens förslag att leda dagens förhandlingar valdes Henrik Engström, Jönköping 

BHK. 

 

§ 03 Röstlängd 

 Röstlängden räknades och fastställdes till 30 röster. Bilaga 1. 

 

§ 04 Distriktsstyrelsens anmälan av sekreterare 

Styrelsen föreslog 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 Mikael Ström och Sara Finnigan, Jönköping BK. 

 

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

enligt § 7 moment 6 i distriktsstadgan 

Samtliga närvarande medlemmar beslutas ha yttranderätt och samtliga, utom en från 

valberedningen, tilldelade röster beslutas ha rösträtt.   

 

§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 2020-12-29. Handlingar fanns offentligt 2020-01-28. 

 

§ 08 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna och utlämnade dagordningen fastställdes. 

 

§ 09 Genomgång av; 

a) Styrelsens och sektorernas berättelser om det sistförflutna verksamhetsåret 

Den utsända verksamhetsberättelsen för styrelsen och sektorerna genomgicks och 

styrelseordförande tackar för att så många klubbar mött upp till årsmötet.                      
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Medlemsantalet 31 december 2019 uppgick till 6 157 medlemmar. En ökning med 310 

medlemmar sedan 31 december 2018.   

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till     

handlingarna.  Bilaga 2. 

Axplock från sektorernas verksamhetsberättelser: 

Tjänstehundsektorn – Vid SM i patrullhund Tånga Hed, 23/8 deltog Linda Mandelholm och 

Rainstone Ticket to Ride. Räddningshund startar ny kurs till hösten. 

Rasutvecklingssektorn utställning – 2 nationella utställningar har genomförts i distriktet. 

Rasutvecklingssektorn mental – Brist på mentalfiguranter. Utbildningar ska erbjudas under 

2020. Sektorn söker medarbetare. 

Utbildningssektorn – En inspirationsträff I Värnamo. Två KUL-träffar har genomförts.  

Rallysektorn –  Sm-vinnare Åsa Skog med Benraz´Czillah El-Ra, Älmhult BK. 

Tävlingssektorn – utbildningar har genomförts till tävlingssekreterare, tävlingsledare och 

domare. DM och SM har genomförts i bruks och lydnad. Maria Sonesson nyutbildad SBK-

lärare. 

PR-sektorn  – vidarebefordrat ansökningar om förtjänsttecken och tagit fram jubileumsdiplom. 

Web – löpande uppdateringar på hemsidan, information via hemsida, facebook, nyhetsbrev och 

mail.  

Agilitysektorn – Ingen agilityverksamhet har bedrivits i distriktet under 2020. 

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

till förfogande vid eventuella frågor på denna.  Inga speciella kostnader eller utgifter.              

Bilaga 3a-c.  

Fråga ställs varför distriktet binder kapital. Kassör Anders Falk svarar att utan kapital kan vi 

inte genomföra någon verksamhet. Det är en styrka att ha ett kapital. Distriktet står t ex för 

kostnaden för domarkonferens. Till utbildningen specialsöksinstruktör subventioneras priset 

med 3 000 kronor. Viktigt att klubbarna kommer på mötena och ger exempel på förslag till 

verksamhet. 

c) Revisorernas berättelse 
Revisor Katarina Andersson läste upp revisorernas revisionsberättelse för 2019.                   

Yttrandet bifogas protokollet. Bilaga 4.  

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 2020.  

 

§ 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 2019. 

  

§ 12 Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende; 

a) Mål 

Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2020 genomlästes. Bilaga 5.                                        

Ordförande redogör för vilka mål styrelsen har, bl a att vara klubbarna behjälpliga i olika 

ärenden. Det är viktigt med värdegrundsarbete och föreningsteknik. Sektorernas 

verksamhetsplanering för 2020 genomlästes. 
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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 informerar att det är 

avsatt åtta gratisplatser för utbildning till instruktör.                                                                  

Pengar är avsatta till SM på Jönköping BK.  

c) Medlemsavgift enl § 4 för nästkommande verksamhetsår 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ska vara oförändrad. 

 

§ 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 2020 skall vara 

oförändrad mot 2019. 

 

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

 Valberedningens ledamot Mathias Paulsson föredrog valberedningens förslag.                         

Val förrättades enligt följande: 

a) Till ordförande för ett (1) år valdes Billy Andersson,  Oskarshamn BK (omval). 

b) Till sekreterare för två (2) år valdes Ann-Christine Holm, Oskarshamn BK (omval) 

c)   Till 1:a ledamot för två (2) år valdes Carina Andersson, Växjö BK (omval). 

d)   Till 2:a ledamot för två (2) år valdes Anitha Alarik, Njudung BK (omval). 

           e)   Till 1:a suppleant för ett (2) år valdes Diana Valtydsottir, Lesseboorten BK, 

                (omval)  

g)   Till 3:e suppleant för två (2) år valdes  Christina Ulfsdotter, Mönsterås BK  (nyval) 

         

Kvarvarande i distriktets styrelse är vice ordförande Tobias den Braver, kassör Anders  Falk.3:e 

ledamot Sanne Laursen och 2:a suppleant Jens Westlund.    

 

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

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

Andersson, Skillingaryd-Attila BK (omval)  

Till revisorsuppleanter för ett (1) år valdes Anna-Karin Johansson, Skillingaryd-Attila BK 

(omval)  och Gun Svensson, Sävsjö BK (omval). 

 

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

och för övriga två år) 

a) Sammankallande ledamot för ett (1) år valdes Mikael Ström, Jönköping BK 

(nyval).  

b) Ledamot för två (2) år valdes Monica Matyziak, Kalmar BK (nyval) 

c) Ledamot för ett (1) år valde Mathias Paulsson, Växjö BK (fyllnadsval) 

       

§ 17 Fråga om omedelbar justering av punkt 14-16 

 Årsmötet beslutade att förklara ovanstående § 14-16 omedelbart justerad. Bilaga 6. 
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§ 18 Eventuella väckta ärenden vid årsmötet som inte finns med på dagordningen om årsmötet 

så beslutar. 

                      Inga övriga ärenden. 

                       

§ 19 Mötets avslutande 

 Mötesordförande Henrik Engström tackar för förtroendet att hålla årsmötesförhandlingarna och 

lämnar ordet till Smålandsdistriktets ordförande Billy Andersson, som i sin tur tackade honom 

med att överräcka en tackgåva.  

                       Ordförande tackar också alla närvarande för deras uppslutning och deras engagemang. 

                       Cecilia Alexandersson, som dock inte närvarar, som ställt sin plats till förfogande, tackas för det 

arbete hon gjort i styrelsen. Härvid avslutas mötet och därefter överlämnas diplom till de 

klubbar som haft jubileum 2019. 

      

Jubileumsdiplom till klubbar som haft  5- eller 10-årsjubileum under 2019: 

               

                         Aneby BK – 45 år 

                         Hultsfred BK – 40 år 

                         Nässjö BK – 70 år 

 Sommenbygdens BK – 25 år 

 Smålandsstenar BK – 45 år 

 Vetlanda BK – 55 år 

 Växjö BK – 50 år 

 Älmhult BK – 55 år 

 Ölands BK - 45 år 

 

 

                            

  

 Mötesordförande:                                                                                Sekreterare: 

 

______________________                                                         __________________________   

 Henrik Engström                                                                           Ann-Christine Holm  
 
 
 
 

 

       Justeras:                                                                                             Justeras: 

 

______________________                                                        ___________________________ 

    Mikael Ström                                                                                   Sara Finnigan                    


