
Protokol l fort v id a r smote 2021-02-28 i Karlskoga Brukshundk lubb 

1. Justering av rostlangd. 
Narvarande med rostratt: Jan Hockart, Lennarth Sanfridsson, Maria Lilja, Stina Ericsson, 
Margareta Svensson, Anne-Lie Gustavsson, Bengt-Olov Andersson, Anders Jonsson, Birgitta 
Asbom, Cissi Akerberg, Emma Ekback Nermark, Ann-Britt Nykvist, Hanna Karlsson. 
Narvarande utan rostratt: Hans Jonsson, Studieframjandet 

2. Val av ordforande for arsmotet. 
Valdes Hans Jonsson, Studieframjandet att leda motet 

3. Styrelsens anmalan om protokollforare vid motet. 
Styrelsen har anmalt Jan Hockart att fora protokoll for arsmotet. Beslutade motet antaga Jan 
Hockart som protokollforare. 

4. Val av tva justerare som tillsammans med motesordforande ska justera protokollet. De valda 
justerarna ar dessutom rostraknare. 
Valdes Ann-Britt Nykvist och Bengt-Olov Andersson att justera protokollet och vara rostraknare. 

5. Beslut om narvaro- och yttranderatt forutom av klubbens medlemmar. 
Hans Johnsson har narvaro- och yttranderatt, men inte rostratt. 

6. FrSga om Arsmotet blivit stadgeenligt utiyst. 
Kallelse till arsmotet har varit ansiaget i klubbhuset, pa hemsidan och pa medlemsforum fore 
arskiftet och ar darmed stadgeenligt utiyst. 

7. Faststallande av dagordningen. 
Dagordning faststalldes med andring att dubblerad punkt utgSr och att beslut om antagande av 
nya stadgar flyttas till fore punkterna "val". 

8. Foredrogs styrelsens Srsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas 
berattelse. 
Arsmoteshandlingar har varit tillgangliga for motesdeltagarna och anses darmed foredragna. 

9. Faststallande av balans- och resultatrakning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 
forlust. 
Beslutade Arsmotet faststalla balans- och resultatrakning och att Srets resultat overfors i ny 
rakning. 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag foregSende Srsmote givit till styrelsen. . 
Blankett for utlagg har omarbetats enligt anvisningar fran revisorer vid foregaende Arsmote. 

11. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen. 
Beslutade Arsmotet beviija styrelsen ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret. 

12. A. Beslutade arsmotet godkanna styrelsens Torslag till verksamhetsplan for 2021. Dock 
noterades att det saknas uppgifter i foreteckningen over Srets meriteringar. 

B. Beslutade Srsmotet att avgifter for kommande verksamhetsSr ska vara oforandrade d.v.s. 
570: - for fullbetalande medlem varav 400: - ar avgiften till SBK. 

C. Beslutade Arsmotet godkanna styrelsens forslag till rambudget. 

13 Beslut om antagande av nya normalstadgar 2020-06-13. 
Beslutade arsmotet antaga normalstadgar 2020-06-13 med kompletteringar av firma, sate och 
antal styrelseledamoter. 



14. Val av ordforande, ordinarie ledamoter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om 
suppleanternas tjanstgoringsordning. 
Beslutade arsmotet vaija till 

Ordforande for en tid av 1 

V ordforande 

Ledamot for en tid av 2 ar 

Ledamot for en tid av 2 ar 

Suppleant 1 for en tid av 2 &r 

Suppleant 2 for en tid av 1 ar 

Anders Jonsson Omval 

Vakant 

Stina Ericsson Omval 

Margareta Svensson Omval 

Cissi Akerberg Omval 

Maria Lilja Omval 

15. Val av tva revisorer och tva revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 

Beslutade arsmotet vaIja till 

Revisor for en tid av 1 ar Ann-Bhtt Nykvist Omval 

Reviser for en tid av 1 ar Vakant 

Revisorssuppleant for en tid av 1 ar Vakant 

Revlsorssuppleant for en tid av 1 ar Vakant 

16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

Beslutade motet att till valberedning utse: 

Hanna Karlsson for en tid av 1 Sr och Marina Hallstrom for en tid av 2 Sr med Hanna som 
sammankallande. En plats i valberedningen ar vakant. 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 1 3 - 1 6 . 

Beslutade arsmotet omgaende justera punkterna 13 -16 

18. Ovhga arenden som av styrelsen hanskjutits till arsmotet eller som senast 6 veckor fore 
Srsmotet anmalts till styrelsen. Anmalan av sSdant arende ska vara skriftlig. Till arendet ska 
styrelsen for behandling pS Srsmotet avge utIStande och lamna forslag till beslut. 

Inga arenden har anmalts 

19. Avslutning 

Ordforande tackade for forfroendet och avslutade motet. 

CA/v\y 

Justeras Ann-Britt Nykvist 

^ ^ o k o l i f o r a r e J|»l Hockart^- j 

-a^fiengt-Olov Andersson Justeras 
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