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Protokoll fört vid Årsmöte 2020.  
Mötets plats: Nacka Brukshundsklubb. 
 
Närvarande på samtliga punkter: Göran Björkman (ordförande), Marie Christine 
Lindgren, Maria Kimby, Pia Widerberg, Catrine Eklöf, Cecilia Carlbom Widén, Jessica 
Eriksson,  
Ami Tingström, Joakim Falk, Jonatan Tingström, Lotta Zanderholm, Sandra Spångberg, 
Daniel Augustsson 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas av Ami Tingström som hälsade alla varmt välkomna. 
 
2. Justering av röstlängd.  
Röstlängden fastställdes till 12 stycken röstberättigade.  
 
3. Val av ordförande för årsmötet.  
Årsmötet beslutar att som mötesordförande välja Göran Björkman.  
 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  
Styrelsen anmäler Pia Widerberg som protokollförare.  
 
5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera 
protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.  
Årsmötet väljer Lotta Zanderholm och Jonatan Tingström till justerare och tillika 
rösträknare.  
 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.  
Utöver årsmötesordförande finns 1 ytterligare person utöver klubbens medlemmar i 
lokalen.  
Mötet beslutar om att de får närvara och yttra sig. 
 
7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.  
Styrelsen, via Ami och Catrine redovisar att årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna, 
via hemsidan, medlemspublikation och sektionens facebooksida. Årsmöteshandlingar 
har funnits tillgängliga i tid enligt stadgar.  
 
8. Fastställande av dagordningen.  
Årsmötet godkänner dagordningen.  
 
9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för 
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.  
Tillsammans med mötesordförande så går styrelsen igenom årsmöteshandlingarnas 
samtliga delar.  



Årsmötet godkänner styrelsens verksamhetsberättelse och lägger den till handlingarna.  
 
Därefter går man igenom balans- och resultatredovisning, resultatet överensstämmer 
med budget. Året har gett ett överskott 10 543,65kr 
Årsmötet beslutar att godkänna balans- och resultaträkning och lägger dessa till 
handlingarna. Mötesordförande påtalar att vi har ett bra kapital och tackar för 
redogörelsen som årsmötet godkänner och som därefter läggs till handlingarna.  
 
Revisorerna, Ulf Nilsson och Linda Hansen, har granskat ekonomin och anser att det är 
korrekt. Årsmötet godkänner revisorernas berättelse som sedan läggs till handlingarna. 
 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
Uppkommen vinst eller förlust. Årsmötet fastställer balans- och resultaträkning och 
beslutar att överföra innestående belopp till nästkommande budget. 
 
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen. 
Styrelsen har redogjort för uppdragen enligt verksamhetsplanen i ett måldokument. 
Styrelsen fick i uppdrag att färdigställa RAS. Detta har förankrats vid ett medlemsmöte 
och ska nu skickas till SSPK  
 
Årsmötet godkänner styrelsens rapport. 
 
12. Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet till styrelsen, årsmötet beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet. 
 
13. Årsmötet godkänner styrelsens verksamhetsberättelse. Därefter går man igenom 
balans- och resultatredovisning, resultatet överensstämmer med budget.  
 
B. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. Förslag finns med i 
årsmöteshandlingarna. Verksamhetsplanen är baserad på tidigare års plan  
Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan.  
 
C. Beslut om avgifter för nästkommande verksamhetsår. 
Årsmötet fastställer och bifaller styrelsens förslag till beslut om oförändrade avgifter 
för kommande verksamhetsår.  
 
D. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.  
Förslaget har funnits i årsmöteshandlingarna. Årsmötet godkänner styrelsens förslag 
till rambudget. 
 
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  
Styrelsens sammansättning  
Ordförande: Catrine Eklöf (nyval, 1 år)  
Ledamot: Ami Tingström(nyval 2år)  
Ledamot: Cathrin Zackariasson (1 år)  
Ledamot: Pia Widerberg (nyval, 2 år)  
Ledamot: Cecilia Carlbom Widén (1 år)  
Suppleant 1: Christer Carle (omval 1 år)  



Suppleant 2: Emma Hansson (nyval, 1 år)  
 
Styrelsen fortsätter med adjungerande kassör, Matilda Rendle 
 
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 
Ordinarie: Ulf Nilsson (omval, 1 år) och Linda Hansen (omval, 1 år)  
Suppleanter: Emma Nikolau (omval, 1 år) och Annika Hultkvist (nyval, 1år).  
 
16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.  
Sammankallande: Susanne Nilsson (nyval, 1 år)  
Ledamot: Carin Wetterlöf (nyval, 2 år)  
Ledamot: Lena Johansson (1 år)  
 
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 - 16.  
Årsmötet beslutar att justera punkterna 15-17 omedelbart. Justeringspersonerna Lotta 
Zanderholm och Jonatan Tingström skriver under bifogat protokoll.  
 
18. Propositioner/Motioner Proposition  
Proposition 1 – Styrelsen drar tillbaka propositionen, pga att RAS ej än är godkänt hos 
SKK  
Proposition 2 - Styrelsen drar tillbaka propositionen, pga återtagandet av proposition 1 
Proposition 3 - Styrelsen drar tillbaka propositionen, pga återtagandet av proposition 1 
Proposition 4 - Styrelsen drar tillbaka propositionen, pga återtagandet av proposition 1 
Proposition 5 - Styrelsen drar tillbaka propositionen, pga återtagandet av proposition 1 
Proposition 6 - Styrelsen drar tillbaka propositionen, pga återtagandet av proposition 1 
 
Proposition 7 -  
Kulls maximala inavelsgrad i samband med valphänvisning.  
Klubben ska inte valphänvisa kullar vars inavelsgrad överstiger det av kennelklubbens 
rekommenderade maxtak om 6.3 % på fem generationer. 
 
Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 
Proposition 8 – 
Återgå till att ha Mälarpinschern som inofficiell utställning från och med 2021 samt 
att Mälarpinschern ska kunna hållas inom en 15 mils radie kring Mälardalsområdet. 
Från och med 2021 gäller under de förutsättningarna att SKK godtar pinschersektionens 
återkallande av ansökan om officiell utställning 2021. 
 
Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 
Proposition 9 – 
Ändrade statuter för Årets hund samt Årets arbetande hund. 
Ta bort de nuvarande bonuspoängen för hälsotester. 
 
Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 
19. Mötets avslutande. Göran Björkman tackar för ett trevligt årsmöte och lämnar över 
ordet till Catrine Eklöf 



Catrine tackar Göran Björkman för ett mycket väl genomfört årsmöte. 
 
Vid protokollet  
Pia Widerberg                                                         Göran Björkman 
Sekreterare    Mötesordförande 
 
 
 
Jonatan Tingström   Lotta Zanderholm 
Justeras:     Justeras: 
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