SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

PROTOKOLL FULLMÄKTIGEMÖTE 2022
Plats: Vrigstad Värdshus
Tid: 2022-03-20 kl 11.00-13.00
Närvarande: Från 21 lokalklubbar 34 delegater, 9 styrelsefunktionärer och en representant
från valberedningen.
Ej närvarande: Aneby BK, Emmaboda BK, Gnosjö BK, Kalmar BK, Mönsterås BK,
Oskarshamn BK, Saxnäs BK, Smålandsstenar BK, Sommenbygden BK, Älmhult BK och Öland
BK.

§ 01

Upprop och fastställande av röstlängd
Ordförande Billy Andersson förklarade 2022 års fullmäktigemöte öppnat och hälsade alla
deltagare varmt välkomna. Närvaro kontrollerades mot föranmälningar genom upprop, varvid
beslutades att den justerade föranmälningslistan skall gälla som röstlängd.
Röstlängden räknades och fastställdes till 52 röster. Bilaga 1.

§ 02

Val av mötesordförande
På förslag att leda dagens förhandlingar valdes distriktsordförande Billy Andersson.

§ 03

Distriktsstyrelsens anmälan av sekreterare
Styrelsen föreslog sekreterare Ann-Christine Holm, att föra årsmötets protokoll.
Detta bifölls av årsmötet.

§ 04

Val av två protokolljusterare, att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll
Till protokolljusterare valdes Christina Berggren, Nässjö BK och Karin Falk, Värnamo BK.

§ 05

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, förutom representant för
valberedningen beslutas ha rösträtt.

§06

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
På fråga av ordförande beslutades att mötet var utlyst enligt gällande stadgar.
Kallelse till mötet utgick till klubbarna 2021-12-28. Handlingar fanns offentligt 2022-02-13.

§ 07

Fastställande av dagordning
Den föreslagna och utlämnade dagordningen fastställdes.

§ 08

Genomgång av;
a) Styrelsens och sektorernas berättelser om det sistförflutna verksamhetsåret
Medlemsantalet 31 december 2021 uppgick till 6 455 medlemmar. En ökning med 259
medlemmar sedan 31 december 2020. Styrelsens och sektorernas verksamhetsberättelser har
genomlästs av mötet.
Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna. Bilaga 2.

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

b) Balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkning för det sistförflutna verksamhetsåret genomlästes. Bilaga 3a-c.
Fråga ställdes om inkomstkällor, att detta ska finns specificerat.
Kassör Anders Falk tar fram detta till ett medlemsmöte.
c) Revisorernas berättelse
Revisor Christina Berggren läste upp revisorernas revisionsberättelse för 2021.
Yttrandet bifogas protokollet. Bilaga 4.
Årsmötet beslutade att lägga revisorernas yttrande till handlingarna.
§9

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om dispositioner av vinst
eller förlust (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta)
Mötet beslutade att fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen samt att årets resultat
enligt styrelsens förslag överförs till ny balansräkning för verksamhetsåret 2022.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter (I detta beslut får styrelsens
ledamöter ej delta)
På fråga av ordförande beslutade mötet i enlighet med revisorernas yttrande att bevilja
styrelsens ledamöter full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 11

Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende;
a) Mål
Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2022 genomlästes. Bilaga 5.
Styrelsens nyckelord: Effektiv förvaltning av administration, löpande ärenden och ekonomi,
lyhördhet för medlemmars önskemål och klubbarnas behov och utbildning för fler aktiva
funktionärer.
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. Bilaga 6
c) Medlemsavgift enl § 4 för nästkommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ska vara oförändrad.

§ 12

Beslut i ärende enligt punkt 11
a) Mötet beslutade att lägga distriktsstyrelsens förslag på mål med godkännande till
handlingarna.
b) Mötet beslutade i enlighet med de förelagda handlingarna och styrelsens förslag godkänt.
c) Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årsavgiften för 2022 skall vara
oförändrad mot 2021.

§ 13

Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1 i distriktsstadgan.
Valberedningens ledamot, Anita Sandström, 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 ledamot för två (2) år valdes Carina Andersson, Växjö BK (omval).
d) Till ledamot för två (2) år valdes Anitha Alarik, Njudung BK (omval)
e) Till 1:a suppleant för två (2) år valdes Diana Valtysdottir, Lesseboorten BK, (omval)
f) Till 3:e suppleant för två (2) år valdes Christina Ulfsdotter Pettersson, Mönsterås BK (omval)
Kvarvarande i distriktets styrelse är sekreterare vice ordförande Tobias den Braver, kassör
Anders Falk, ledamot Sanne Laursen och 2:a suppleant Jens Westlund.
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§ 14

a) Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant enligt § 9 i distriktsstadgan
Till revisorer för ett (1) år valdes Christina Berggren, Nässjö BK (omval) och Katarina
Andersson, Skillingaryd-Attila BK (omval)
Till revisorsuppleant för ett (1) år valdes Anna-Karin Johansson, Skillingaryd-Attila BK
(omval)

§ 15

Val av valberedning enligt § 10 i distriktsstadgan (varav en sammankallande för ett år
och för övriga två år)
a) Till sammankallande ledamot för ett (1) år valdes Anna-Karin Hardebrink, Njudung
BK
(nyval).
b) Till ledamot för två (2) år valdes Monica Matyziak, Kalmar BK (nyval)
Kvar i valberedningen är Anita Sandström, Torsås BK.

§ 16

Fråga om omedelbar justering av punkt 13-15
Mötet beslutade att förklara ovanstående § 13-15 omedelbart justerade. Bilaga 7.

§ 17

Eventuella väckta ärenden vid årsmötet som inte finns med på dagordningen om årsmötet
så beslutar.
¤ Medlem tar upp frågan om att ha ett möte där diskussion kan föras mellan lokalklubbar och
distriktsstyrelse hur vi kan få till fler tävlingar.
Frågor som uppkom:
Kan distriktet hjälpa till att få igång tävlingsverksamheten efter coronatiden? Kan lokalklubbar
äska pengar från distriktet för tävlingsverksamhet? Hur tar man hand om nya medlemmar?
¤ En utbildning till tävlingsledare Bruks kommer att genomföras till hösten.
¤ Många tävlingar krockar när de har samma datum. Ex spårtävlingar 7 maj.
Tävlingssamverkan Syd samarbetar för att sprida tävlingar.
¤ Kassör Anders Falk föreläser om hur det nya medlemssystemet MemberSite fungerar.

§ 18

Mötets avslutande
Mötesordförande Billy Anderssontackar för förtroendet att hålla mötesförhandlingarna och
även tack till alla närvarande för deras uppslutning och deras engagemang.
Härvid avslutas fullmäktigemötet.

Mötesordförande:

______________________

Billy Andersson
Justeras:

______________________

Christina Berggren

Sekreterare:

__________________________

Ann-Christine Holm
Justeras:

___________________________

Karin Falk

