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Protokoll fört vid Trelleborgs Brukshundklubbs årsmöte 
Datum: SÖNDAG  27 februari 2022
Tid: 14.00 – 15.15
Plats: TBK:s klubbstuga i Simremarken
Närvarande: Birthe Walin, Helen Forsberg, Anette Lundfall, Olle 
Nilsson.
Kjell Bergström och Lotta Mårtensson
Anmält förhinder: Marie Bergström
Hedersordförande Lars E T Andersson
Hedersledamöter: Olle Nilsson och Tore Dahlberg
Medlemmar: 12/tolv av Trelleborgs BKs medlemmar närvarade 
utöver styrelsens ledamöter och suppleanter

Vid protokollet: Helen Forsberg, sekreterare

§1 Årsmötets öppnande
Trelleborgs Brukshundklubbs tf ordförande Birthe Wallin hälsade samtliga närvarande 
hjärtligt välkomna till årsmötesförhandlingarna och förklarade desamma vara öppnade.

§2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden upplästes och fastställdes att vara 19 stycken röstberättigade medlemmar 
inklusive styrelsen. 

§3 Val av protokollsjusterare och tillika rösträknare som jämte mötesordförande 
justerar dagens protokoll
Till att jämte tf ordförande och mötesordförande justera dagens protokoll – tillika rösträknare 
– valdes Ian Dilton och Emma Ponton. 

§4 Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
Förhandlingarna fastställde att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst med
utskick till alla medlemmar samt insatt på hemsidan.  Brev har utgått till medlemmar utan e-
mail. Alla handlingar är utsända till samtliga medlemmar med e-post.

§5 Val av årsmötesordförande och anmälan om sekreterare för mötet
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes hedersordförande Lars E T Andersson samt 
meddelades att styrelsen hade valt Helen Forsberg att vara sekreterare vid 
årsmötesförhandlingarna.
Lars ET Andersson tackar för förtroendet att leda årsmötet.

§6 Fastställande av dagordning
Föreslagen stadgeenlig dagordning fastställdes för årsmötesförhandlingarna (bilaga 1).

§7 Genomgång av verksamhetsberättelse för år 2021
Påtecknad verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 fastställdes att vara godkänd 
(bilaga 2).

§8 Revisionsberättelse
Den av revisorerna uppgjorda och påtecknade berättelse för det gångna verksamhetsåret 
2021 föredrogs. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna (bilaga 3).

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning
Kassören redogjorde för balans- och resultaträkning varefter dessa fastställdes i förelagt 
skick (bilaga 4 och 4b). Överskottet från årets budget överförs och balanseras in i 2022 års 
räkenskaper.
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§10 Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbstyrelsen
Styrelsens ledamöter beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§11 Verksamhetsplan och budget för år 2022
Birthe Wallin, klubbens tf ordförande redogjorde för verksamhetsplanen och budgetförslag 
för 2022. Alla kommittéer har gjort egen budget som styrelsen har sammanställt (bilaga 5 
och 6).
Det förelagda budgetförslaget för verksamhetsåret 2022 fastställdes.
Klubbens arrendator Marianne Pålsson har hört av sig angående arrendeavgiften som varit 
oförändrad i några år. Troligtvis blir det en kraftig höjning nästa år. Öppen diskussion om hur 
klubben löser denna avgift. Detta skall diskuteras på kommande medlemsmöte – hanteras 
av styrelsen.

§12 Medlemsavgifter och klubbavgifter för år 2023
Beslöts vara oförändrade jämfört med innevarande verksamhetsår.

§13 Fastställande av punkt 11 och 12
Förhandlingarna fastställde beslut fattade vid avhandlandet av § 11 och 12.

§14 Motioner
Noterades att inga inkomna motioner förelåg.

§15 Val av funktionärer
a. styrelse

Ordförande Birthe Wallin nyval 1 år (enhälligt val)
Vice ordförande Claes Rörstam fyllnadsval 1 år
Kassör Annette Lundfall nyval 2 år
Ordinarie ledamot Marie Bergström omval 2 år
Ordinarie ledamot Lisa Lindqvist nyval 2 år
Andre suppleant Charlotte Mårtensson omval 2 år
Ledamöter med 1 år kvar i styrelsen
sekreterare Helen Forsberg
Ordinarie ledamot Olle Nilsson
Förste suppleant Kjell Bergström

b. revisorer
Ordinarie Camilla Möller omval 1 år
Ordinarie Karin Wejland omval 1 år
Suppleant Lars E T Andersson omval 1 år

c. valberedning
sammankallande Britt-Marie Frid Jönsson omval 1 år

Louise Nordborg omval 2 år
Emma Ponton nyval 1 år

Valberedningens förslag (bilaga 7).

§16 Omedelbart justerande av punkterna 11, 12, 13 och 15
Förhandlingarna beslöt att förklara §§ 11, 12,13 och 15 vara omedelbart justerade.

§17 Andra ärenden som hänskjutits till årsmötet
Noterades att några andra ärenden ej förelåg. 
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§18 Utdelande av vandringspris, minnesgåvor, etappris och blommor
Utdelades efter sammanställd lista av Lotta Mårtensson. Till icke närvarande delas priserna 
ut vid senare tillfälle. Listan publiceras på hemsidan (bilaga 8 ).

§19 Årsmötesordförandes avslutningsanföranden samt ordförandes anförande
Årsmötetsordförande önskar klubben lycka till med hel förvaltning och valberedning för 
verksamhetsåret 2022 samt informerade om att Svenska Brukshundklubben fått en fastställd
värdegrund per januari 2022 vilken är enkel att leva upp till. Upphovskvinnan till denna är 
Birthe Wallin varför det förpliktigar än mer för Trelleborgs BK.
Birthe Wallin tackade i sin tur för förtroendet att leda Trelleborgs brukshundklubb.

§20 Årsmötesförhandlingarnas avslutande 
Trelleborgs Brukshundklubbs nyvalda ordförande Birthe Wallin tackade för visat intresse och 
förklarade årsmötesförhandlingarna 2022 vara avslutade.

Vid protokollet

Helen Forsberg
Sekreterare vid årsmötesförhandlingarna

Justeras:

LET Andersson Birthe Wallin
Hedersordförande/årsmötesordförande §§ 5-18      Ordförande §§ 1-4 och 
19

Ian Dilton Emma Ponton
Justeringsman Justeringsman

Bilagor:
1. Förslag till dagordning vid årsmötesförhandlingarna 2022-02-27,
2. Verksamhetsberättelse för Trelleborgs Brukshundklubb 2021,
3. Revisionsrapport för verksamhetsåret 2021,
4. Balansrapport för räkenskapsåret 2021,
4b   Resultatrapport för räkenskapsåret 2021,
5. Verksamhetsplan för Trelleborgs brukshundklubb 2021,
6. Budget för 2022,
7. Valberedningens förslag till styrelse 2022,
8. Utdelningslista vandringspriser och utmärkelser.


