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§ 1. Mötets öppnande 

Barbro hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.  
  
§ 2. Fastställande av röstlängden 

Beslutade årsmötet att fastställa röstlängden när så erfordras (bilaga 1) 
 
§ 3. Val av mötesordförande 

Presenterades lokalklubbstyrelsen förslag på mötesordförande för årsmötet, Roger 
Sandström. 
 
Årsmötet beslutade att välja Roger Sandström till ordförande för årsmötet.  
Roger tackade för förtroendet att leda årsmötet. 

 
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 

Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Ulla Norrman till protokollförare under årsmötet. 
 
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 

protokollet 
 

Årsmötet beslutade att utse Petra Danielsson och Daniella Ern till justerare. 
 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna 

Inga personer som inte normalstadgar för lokalklubb redan föreskriver deltog på mötet. 
 

§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt stadgarna. Kallelse har 
skett via klubbens hemsida ,Facebook och via e-post i Medlem online. 

 
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 

 
§ 8. Fastställande av dagordningen 

Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning.  
 

Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning. 
 

§ 9. Genomgång av: 
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av 

mål och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik. 
 

b. lokalklubbens bokföringsbyrå Scherdins Finance Group AB hade lämnat in 2021-års 
kostnader i balans- och resultaträkningen. 

 
c. revisionsberättelsen för 2021 föredrogs av revisor Petra Danielsson. 
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§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller 
förlust 

 
Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna per den 
31 december 2021.  
 
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det  
balanserade resultatet på  51 379 kr 15 öre kr i ny räkning. 

 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 
 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokal-
klubbstyrelsen ansvarsfrihet för år 2021. 

 
§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a. mål, 
b. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, d.v.s. 

klubbavgift för: 
i. ordinarie medlem 
ii. familjemedlem och 
iii. utlandsmedlem, och 

c. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 

 
a. Under verksamhetsåret ska klubben inbjuda till tre medlemsmöten. 

Två appellspårtävlingar ska genomföras samt tävlingar i Rallylydnad och Nose Work. 
Verka för att det av årsmötet föreslagna utbudet av kurser ska genomföras. 
Klubbens hemsida ska verka som informationskälla för klubbens medlemmar. 
Verka för att aktivt arbeta med förstärkning av ekonomin. 

       
b. Lokalklubbsstyrelsen föreslår oförändrade klubbavgifter, d.v.s. 

150 kr för ordinarie medlem 
100 kr för familjemedlem  
 

c. Lokalklubbstyrelsen föreslår oförändrad ersättning till styrelsen d.v.s. ingen ersättning 
ska utgå men att styrelse och sektoransvariga bjuds på två lättare måltider under 
verksamhetsåret om ekonomin så tillåter. 
 

d. Lokalklubbstyrelsen föreslår att under verksamhetsåret ska en valpkurs och en 
allmänlydnadskurs, nose work kurs, spårkurs, rallylydnadskurs samt kurs i den nya 
sporten Hooper genomföras. 
Utifrån de instruktörsresurser som finns tillgängliga kan övriga utbildningsönskemål 
från medlemmarna tillgodoses. Vid årsmötet framkommer önskemål om en kurs i 
tävlingslydnad. 

e. Lokalklubbstyrelsen föreslår följande kursavgifter för år 2022 d.v.s. 
för kurser omfattande 6 träffar ska avgiften vara 600 kr.  

 
Lokalklubbens mål ansågs därefter nog diskuterade. 
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§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 
 

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål, fastställa föreslagna 
lokalklubbavgifter, behålla oförändrad ersättning med två lättare måltider till styrelsen, 
fastställa kursutbudet samt fastställa föreslagna kursavgifter. 

 
§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

Lokalklubbsstyrelsen presenterade kommande aktiviteter och åtgärder som kommer att 
genomföras i syfte att nå fastställda mål för lokalklubben: 

 
 Kurserna annonseras på hemsidan, på Åsele.nu samt i Åsele-Nytt. 
 Inbjudan till medlemsmöten kommer att ske via e-post i medlem online och via 

klubbens hemsida. 
 Inbjudan till tävlingar och prov via hemsidan samt i SBK-tävling. 
 Förstärkning av klubbens ekonomi sker genom bingolottoförsäljning samt 

kursavgifter. 
 
§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning 
Lokalklubben har för närvarande ingen arbetande valberedning varför klubbens sekreterare 
presenterade förslag till lokalklubbstyrelse. 
 
a. Val av lokalklubbsordförande (1 år) 

Styrelsen föreslog: 
 

Barbro Axelsson   omval 1 år 
 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 

 
b. Val av ordinarie ledamöter (2 år) 
Styrelsen föreslog: 
 
Lisa Olofsson   omval  2 år 
 
Ulla Norrman   omval 2 år 

 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 

 
c. Val av suppleanter (2 år),  

Styrelsen föreslog: 
 

Eva Lindh-Waterworth  omval 2 år 
 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
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Styrelsen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:  
 
1. Eva-Lindh Waterworth 
2. Olivia Dahlberg 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 
d. Val av ombud jämte suppleanter på 1 år till distriktsmöten eller uppdrag till 
    styrelsen att utse dessa. 

 
Årsmötet beslutade att uppdra till lokalklubbsstyrelsen att utse som ombud till distriktets 
möten. 
 

 
e.  Val av Hundägarutbildningsansvarig 
    Styrelsen föreslog: 

  
Barbro Axelsson  omval 1 år 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 

 
f. Val av Bruks - och lydnadsansvarig 

  Styrelsen föreslog: 
 
    Ulla Norrman   omval 1 år 
 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 

 
g. Val av PR/Info ansvarig 

  Styrelsen föreslog: 
 
    Barbro Axelsson  omval 1 år 
 
   Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
  

h. Stugvärdinna och inköpsansvarig 
  Styrelsen föreslog: 
 
Ulla Norrman, stugvärdinna   omval 1 år 
 
Barbro Axelsson inköpsansvarig omval 1 år 
 
  Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
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i. Val av ansvarig för uthyrning av klubbstuga 

  Styrelsen föreslog: 
 
 Ulla Norrman   omval 1 år 
 
  Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
 

j. Val av webbkassör  
  Styrelsen föreslog: 
 
 Barbro Axelsson   omval 1 år 
 
  Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
 

§ 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna 
Styrelsen föreslog: 
 
Ordinarie: 
Petra Danielsson    omval 1 år 
 
Suppleanter: 

                    Anette Ahlqvist   omval 1 år 
 
                  Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
 

§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 
 
Årsmötet beslutade att uppdra till lokalklubbstyrelsen att till nästa medlemsmöte 
förrätta val av valberedning för en tid av 1 år. 
 

 
§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 och 15 - 17 
 

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13 och 15-17 ( bilaga 2). 
 
 

§ 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 
under punkt 13 

 Förelåg inga förslag eller motioner. 
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§ 20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 

 
Inga övriga frågor diskuterades. 
 

§ 21. Mötets avslutande. 
Mötesordförande Roger Sandström tackade de närvarande för visat intresse  
och förklarade därefter årsmötet för avslutat.  
Klubbens ordförande tackade Roger för väl genomförda årsmötesförhandlingar och överräckte en 
gåva. 
Ett lotteri med priser lottades ut bland medlemmarna. 
                   

 
 
 
 
Vid protokollet    Mötesordförande 
 
 
 
Ulla Norrman  Roger Sandström 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Ulla Norrman   Roger Sandström 
 

 
 

Justeras   Justeras 
 
 
 
Petra Danielsson  Daniella  Ern 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Petra Danielsson   Daniella Ern 


