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 Protokoll från årsmöte 2018-04-13 
 

 
 

 

Årsmöte Svensk Bretonklubb, 2018-04-13 
Plats: Klimpfjällsgården, Klimpfjäll 

  

Närvarande 
Berglund%Lennart#% Hennerfors%Anders% Nagelhus%Öyvind% Ågren%Barbro%
Bergström%Hans% Johansson%Ingvar% Rickardsson%Ulf% Ågren%Mats%
Burwall%Anders% Lindahl%Johan% Selling%Agneta% %
Ekbäck%Ulf% Lissdaniels%Hans% Wallén%Christina% %
Fagerman%Jonas% Lundberg%Kjell% Wallén%Roger% %
 

 
§1 Mötets öppnande 

Bretonklubbens ordförande, Lennart Berglund hälsar välkommen och förklarar mötet 
öppnat. 

 

§2 Fastställande av röstlängd 
 Enl. ovanstående deltagare, medlemmar. 
 
§3 Val av mötesordförande 

Mötet väljer Öyvind Nagelhus till mötesordförande. 
 
§4 Styrelsens anmälan om sekreterare för årsmötet 

Mötet utser Barbro Ågren till sekreterare vid årsmötet. 
 
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Mötet väljer Anders Burwall och Ulf Rickardsson att jämte mötesordföranden justera 
protokollet. 

 
§6 Mötets behöriga utlysande 

Mötet har blivit utlyst i god tid och alla handlingar har varit tillgängliga på hemsidan en 
vecka före årsmötet. Årsmötet anses därmed behörigen utlyst.  
. 

 
§7 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns och läggs till handlingarna, se bilaga. 
 
§8 Verksamhetsberättelse för 2017 inklusive arbetet med avelsfrågor, 

årsredovisning, balans- o resultaträkning.  
Lennart Berglund föredrar Verksamhetsberättelsen och arbetet med avelsfrågor, 
årsredovisning samt balans- och resultaträkning. 
Se bilaga. 
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna 

 
§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt föredragning av 

revisionsberättelse för 2016 
Balans- och resultaträkning fastställs, läggs till handlingarna och årets vinst förs över  
till 2018.  Mats Ågren föredrar revisionsberättelsen. Se bilaga 
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§10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet BESLUTAR bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
§11 Förslag till verksamhetsplan för 2018-2019 
 Lennart Berglund föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 Se bilaga. 
 Mötet BESLUTAR godkänna verksamhetsplanen. 
 
§12 Beslut om styrelsens budgetförslag för år 2018, samt beslut om medlemsavgift. 

Mötet BESLUTAR om oförändrad medlemsavgift för 2018, 350 kr för ordinarie medlem 
och 100 kr för familjemedlem. 
Mötet BESLUTAR även att godkänna styrelsens budgetförslag för 2018. 
Se bilaga. 

 
§13 Fastställande av reseersättning, traktamenten för styrelsen, revisorer och  

övriga funktionärer 
 Mötet BESLUTAR att som tidigare utgår inga traktamenten till styrelse, revisorer eller 

övriga funktionärer. 
Mötet BESLUTAR att reseersättning som tidigare ska utgå enl. den statliga tariffen, 
skattefria delen. 

 
§14  Beslut om antal ledamöter i styrelsen och antal suppleanter 
 Mötet BESLUTAR att styrelsen som tidigare ska bestå av ordförande,  

6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. 
 
§15 Val av ordförande (väljs på 1 år) 
 Mötet väljer: 

Lennart Berglund  1år (2018) omval 
 
§16 Val av ordinarie ledamöter (väljs på 2 år) 
 Mötet väljer: 
: 
 Anna Norén (vice ordf)  2 år (2018-2019) omval 

Teddy Lindberg  2 år (2018-2019) nyval 
Erling Wikman  2 år (2018-2019) omval 
Barbro Ågren   2 år ((2018-2019) nyval 
Magnus Löfgren  2 år (2018-2019) omval 
Anna Karin Wikman  2år  (2017-2018) omval 
 

§17 Val av suppleanter (väljs på 1 år) 
 Mötet väljer 

Johan Lindahl  1 år   (2018) omval 
Isabelle Bergkvist  1 år   (2018) nyvall 

 
§18 Val av två revisorer och revisorsuppleanter (väljs på 1 år) 
 Mötet väljer: 

Revisorer 
Erik Lindahl  1 år (2018) omval  
Maria Rickardsson  1 år (2018) omval 

  
Revisorsuppleanter 
Lars Håkan Elenius  1 år (2018) omval 
Bengt Eklund  1 år (2018) omval 

 
§19 Val av valberedning – 3 personer varav en sammankallande 

(sammankallande väljs på 1 år, övriga på 2 år).  
Mötet väljer: 
Sammankallande 
Ulf Rickardsson,  1 år (2018) omval 
Ingvar Johansson  2 år (2018-2019) :nyval 
Öyvind Nagelhus  2 år (2018-2019) omval 
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§20 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 19 
 Mötet BESLUTAR om omedelbar justering. 
 
§21 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av  

medlemmar anmälts till styrelsen för behandling på årsmötet 
a. Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till avgifter för jaktprov:  
    skog och fjäll 400 kr och särskilda prov 150 kr. 

 
b. Vad gäller avgifter för fältprov begär styrelsen årsmötets mandat att fastställa dessa 

  efter hand. Bakgrunden är kostnadsökningen för markhyra vid fältprov 
 och att SKF vid årsmötet 2017 beslutat om att tillåta klubbarna att självständigt 
besluta om avgiften för fältprov. i Mötet BESLUTAR enl. styrelsens begäran. 

 
c. Motioner till årsmötet 
    Inga motioner har inkommit. 
  

 
§22 Mötet avslutas 

Ordförande Öyvind Nagelhus tackar mötesdeltagarna för visat intresse och styrelse och 
funktionärer för ett gott arbete och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 

 
Bilagor 

 Dagordning SBnK:s årsmöte 13 april 2018 
 Verksamhetsberättelse för Svensk Breton Klubb (SBnK) 2017 
 Revisionsberättelse Svensk Breton Klubb 

Verksamhetsplan för Svensk Bretonklubb år 2018 
SBnK Budget 2018 (utfall 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Barbro Ågren 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
Öyvind Nagelhus  Ulf Rickardsson Anders Burwall 
Ordförande   Justerare  Justerare 


