Protokoll fört vid Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet

Datum: 2020-03-07
Tid: Klockan 12:00
Plats: Viking Genetics Örnsro Skara
Närvarande: st. enligt närvarolista.

Dagordning:
§1.
§2.
§3.
§4.
§5.
§6.
§7.
§8.
§9.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av mötesordförande
Distriktsstyrelsens val av protokollförare
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 6 (*)
Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Fastställande av dagordning
Genomgång av:
a) verksamhetsberättelse och rapport om måluppfyllelse
samt uppdrag från föregående årsmöte
b) balans- och resultaträkning
c) revisorernas berättelse
§10. Fastställande av balans- och resultaträkning
samt beslut om disposition av vinst eller förlust
§11. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
§12. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende:
a) mål
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret.
c) medlemsavgift enligt § 4 (*) för närmast kommande verksamhetsår
d) andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för
verksamhet eller ekonomi
§13. Beslut i ärenden enligt punkt 12
§14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
§15. Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1 (*)
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
§16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9 (*)
§17. Val av valberedning enligt § 10 (*)
§18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
§19. Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 13
§20. Utdelning av hederspriser
§21. Mötets avslutande
(*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08
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§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Carina Swartling hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 12.22.
Tycker det varit ett bra år och tackar kollegorna i styrelsen för gott samarbete under 2019.

§ 2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden gicks igenom och fastställdes. Då 12 av 16 klubbar fanns representerade blev det totala
antalet röster 45 av 57 möjliga. Fullständig röstlängd framgår av särskilt dokument.

§ 3 Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja Jan-Olof Säll som ordförande att leda årsmötet.
Ordförande Carina Swartling lämnade över ordförandeskapet till Jan-Olof Säll att fortsatt
leda årsmötesförhandlingarna.

§ 4 Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Annelie Karlsson Karjalainen som protokollförare under
årsmötesförhandlingarna.

§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordförande justera
protokollet
Mötet beslutade att välja David Holts och Christer Lundberg till protokolljusterare och rösträknare
att jämte ordförande justera protokollet.

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 6
Alla närvarande innehar närvarorätt och yttranderätt.

§ 7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse utfärdades och skickades ut via e-post 2019-12-31. Årsmöteshandlingar skickades med epost till samtliga klubbar 2020-01-31. Kallelse och årsmöteshandlingar har funnits tillgängliga på
distriktets hemsida.
Mötet anser att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ 8 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa föreslagen dagordning.

§ 9 Genomgång av:
a) verksamhetsberättelse och rapport om måluppfyllelse samt uppdrag från
föregående årsmöte
Styrelsen samt de olika sektorernas verksamhetsberättelser för 2019 presenterades och lades
till handlingarna. Justering Ewa Harrysson är medlem i Hjo Bk och inte Tibro Bk
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b) balans och resultaträkning
Balans- och resultaträkning för 2019 presenterades och lades till handlingarna.
Ulla-Britt Norberg förklarar att tjänstehunds pengarna som är öronmärkta till
tjänstehundsverksamheten samt att den nedlagda klubben Gullspång BK:s pengar
är nu öronmärkta till ungdomsverksamhet i distriktet.
Att det blivit mindre minusbudget än vad man lagt beror till stor del beror på att
utbildningar har blivit inställda.

c) revisorernas berättelse
Revisor Thomas Lindberg ger avgående kassör en stor eloge för sitt arbete under sina år som
kassör och hennes noggrannhet.
Punkter som revisorerna vill skicka med.
• Arbetsordning för kommittéer mm ska uppdateras men har inte sett ännu den.
• Rekommendera styrelsen att vara noga när man tillsätter sammankallande och även
att valberedningen tänker på att göra en rejäl prövning på dom som man tillfrågar.
• Saknar analys på åtgärder mm- återkoppling vad hände varför och osv.
• Tänka efter noga när man lägger verksamhetsplanen och jobba efter
verksamhetsplanen.
• Uppfinn inte hjulet själva.. sno av andra.
Revisor Thomas Lindberg föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade att resultatoch balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.
Revisorernas berättelse lades därefter till handlingarna.

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av
vinst eller förlust
Mötet beslutar att godkänna resultat och balansräkning och disposition för 2019.
Mötet beslutar att förlusten balanseras över till kommande år.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

§ 12 Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende:
a) Mål
Verksamhetsplan/Mål för 2020 och 2021 gicks igenom och lades till handlingarna.
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b) Rambudget innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för
det följande verksamhetsåret
Rambudget för 2020 och preliminär rambudget för 2021 gicks igenom och lades till
handlingarna.
Avgående kassör Ulla-Britt Norberg tackar för sina år som kassör.

c) Distriktsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår
Distriktsstyrelsen föreslog att distriktsavgiften lämnas oförändrad.

d) Andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet och ekonomi
Inga andra ärenden eller motioner.

§ 13 Beslut i ärenden enligt punkt 12
Mötet beslutade att godkänna styrelsens Mål för år 2020 och 2021.
Mötet beslutade att lämna distriktsavgiften oförändrad.
Mötet beslutade att godkänna rambudget för år 2020 och preliminär rambudget för år 2021.

§ 14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Distriktsstyrelsen informerade om den verksamhet som är planlagd för 2020 för att uppnå målen.
Mötet ansåg punkten genomgången i samband med presentationen av verksamhetsplanen.
Aktiviteter kommer även att annonseras via hemsidan och genom olika typer av utskick.
SM räddningshund - Kommer ej kosta distriktet något.
21-23 augusti Klubbarna om vill tjäna lite extra pengar.. ex försäljning korv, lotterier ect.
Samarbete kommer ske med Thomas Eriksson från Smålands distriktet och man har folk
omkring sig för att ro SM:et i land.

§ 15 Val av distriktsstyrelse § 8 moment 1
a) Ordförande
Mötet beslutade att välja Carina Swartling (Falbygden BK) till ordförande omval på 1 år
(2020). Valet av ordförande var enhälligt.

b) Vice ordförande
Pelle Karlsson (Skövde BK) för kvarstår som vice ordförande på 1 år (2020).

c) Kassör
Mötet beslutade att välja Elisabeth Persson (Karlsborg BK) för fyllnadsval som kassör på 1
år (2020).

d) Sekreterare
Mötet beslutade att välja Annelie Karlsson Karjalainen (Tidaholm BK) för omval som
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sekreterare på 2 år (2020 - 2021).

e) Ledamöter
Mötet beslutade att välja Jan Åberg (Karlsborg BK) för omval som ledamot på 2 år.
(2020-2021).
Mötet beslutade att välja Torbjörn Käll (Mariestad BK) för nyval som ledamot på 2 år.
(2020-2021).
Arne Våring (Falbygden BK) kvarstår som ledamot på 1 år (2020).

f) Suppleanter
Mötet beslutade att välja ….för nyval som suppleant på 2 år (2020 - 2021).
Mötet beslutar att valberedningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på suppleant
till första medlemsmöte.
Johanna Hannerfors (Hjo BK) kvarstår som suppleant på 1 år (2020).
Mötet beslutade att suppleanterna tjänstgör i följande ordning:
1:a Johanna Hedefors, 2:a

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9
a) Två revisorer
Mötet beslutade att välja Berit Björk för nyval till revisor på 1 år (2020).
Mötet beslutade att välja Thomas Lindberg för omval till revisor på 1 år (2020).

b) Två revisorssuppleanter
Mötet beslutade att välja Ulla Jansson för omval till revisorssuppleant på 1 år (2020).
Mötet beslutade att välja Ulla-Britt Norberg för nyval till revisorssuppleant på 1 år (2020).

§ 17 Val av valberedning enligt § 10
a) Sammankallande i valberedningen
Mötet beslutade att välja Marie Lillerskog (Töreboda BK) till sammankallande i
valberedningen på nyval 1 år (2020).
b) Två ledamöter i valberedningen
Mötet beslutade att välja
(Vara-Grästorp BK) för nyval till ledamot i valberedningen
på 1 år (2020).
Mötet beslutade att välja
(Billinge BK) för nyval till ledamot i valberedningen
på 2 år (2020 - 2021). Till första medlemsmöte ta fram förslag på ledamot.
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§ 18 Omedelbar justering av punkt 15, 16 och 17
Mötet beslutade att förklara 15, 16 och 17 §§ för omedelbart justerade.

§ 19 Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 13
Inga förslag eller motioner.
Jan-Olof Säll och valberedningen tackas för sina väl genomförda arbetsinsatser.

§ 20 Utdelning av hederspriser
René Friberg, SM - Spår
Gunnar Hammarbäck, SM – Spår
Ulla-Britt Liljebo, SM – Spår
Maria Ivarsson, SM Rallylydnad
Rebecka Högegård, U-SM Rallylydnad
Övriga SM-deltagare 2019 som ej närvarade var:
Sara Lundin, SM och NoM Spår
Åse Forsgren, SM - Spår
Joakim Toftby, VM IPO-R
Nathalie Ädel, SM Lydnad, IPO-R VM
Diana Samuelsson, SM Lydnad
Ann-Sofie Thorbjörn, SM Rallylydnad

§ 21 Mötets avslutande
Mötets ordförande Jan-Olof Säll tackade för förtroendet och lämnade därmed över
ordförandeklubban till omvalda Carina Swartling
Carina Swartling tackar för förtroendet och förklarade mötet avslutat kl. 13.45.

Protokollet justeras

…………………………………………….
Jan-Olof Säll, mötets ordförande

…………………………………………
Annelie Karlsson Karjalainen,
mötets sekreterare

…………………………………………….
, justerare

…………………………………………….
, justerare
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