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              Årsmöte Timrå brukshundklubb 070303 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§ 2. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställs till 17st. 
 
§ 3. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera 
protokollet 
Anita Palm-Huotari och Åsa Nordgren utses. 
 
§ 4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Mötet är utlyst i CB handbok och handlingarna har funnits på webben. Finner att mötet är 
utlyst enligt stadgarna. 
 
§ 5. Utdelning av utmärkelser och priser. 
Ordförande Anna Wahlström delade ut plaketter och priser. 
 
§ 6. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens 
val av sekreterare 
Till ordförande väljs John-Åke Andersson och styrelsens val till sekreterare är Monica 
Johansson. 
 
§ 7. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs. 
 
 § 8. Val av förberedande valberedning 
Till förberedande valberedning valdes Helene Eliasson, Kerstin Widmark och Lars Forsberg. 
 
§ 9. Styrelsens berättelse över 2006 års verksamhet. 
Verksamhetsberättelsen uppläses och läggs till handlingarna. 
 
§ 10 Revisorernas berättelse över detsamma. 
Revisorernas berättelse uppläses och läggs till handlingarna och detsamma för K-O 
Holmströms fond. 
 
§ 11. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om ekonomiska 
dispositioner (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga) 
Resultat och balansräkning fastställs. 
 
§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter ( i detta beslut får styrelsens 
ledamöter ej deltaga) 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
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§ 13. Genomgång av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår (2007) 
Verksamhetsplan och budget gås igenom och fastställs med följande tillägg – att verka för att 
ett vallhundsprov utvecklas för rasen. 
 
§ 14. Genomgång av verksamhetsinriktning för nästkommande år (2008) 
Uppläses och läggs till handlingarna.  
 
§ 15. Förslag till medlemsavgift för nästkommande år (2008) 
Styrelsen föreslår oförändrade avgift, mötet fastställer detta. 
 
§16. Genomgång av inkomna motioner och av styrelsen framlagda förslag, samt 
styrelsens yttrande över dessa. 
Motion 1: Avslås enhälligt av mötet. 
Motion 2: Avslås av mötet efter votering.  
 
§ 17. Fastställande av/beslut om: 
-verksamhetsplan och budget för 2007  
-verksamhetsinriktning för 2008 
-medlemsavgift för 2008 
-motioner och förslag enligt § 16. 
Mötet fastställde samtliga punkter. 
 
§ 18. Val av: 
a) Ordförande (1 år) 
 Anna Wahlström 1 år omval 
b) Vice ordförande ( 2 år) 
Elisabeth Pettersson omval 
c) Kassör (2 år) 
Margaretha Carlsson omval 
d) Ledamot (vald på 1 år) vice kassör 
Ingela Pettersson nyval 
e)   Ledamot (2 år) 
Anita Braxenholm omval 
f)   Suppleant (2 år) 
Solweig Hultman-Stegman nyval 
g)  Revisorer (1 år) 
Kerstin Widmark omval 
Lisbeth Wibron omval   
h)  Revisorsuppleanter (1år) 
Cecilia Bjärsér omval 
Eva-Karin Eriksson omval 
i)  Valberedning 
Ordinarie: 
Helene Eliasson sk 
Gunilla Nyberg 
Nina Svedegård 
Suppleant: 
Marie Angleby 
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j)  Ombud jämte suppleanter på ett år till SBK:s kongress eller uppdrag till styrelsen att utse 
dessa: 
Mötet ger styrelsen i uppdrag att utse dessa. 
k)  Kommittéer eller uppdrag åt styrelsen att utse dessa 
Mötet ger styrelsen i uppdrag att utse dessa. 
 
§ 19. Fråga om omedelbar justering av § 17 och 18. 
Mötet förklarade § 17 och 18 justerade. 
 
§ 20. Inga övriga ärenden har anmälts.   
 
§ 21. Avslutning 
Ordförande John-Åke Andersson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
John-Åke Andersson   Monica Johansson 
 
 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
 
 
 
 
 
Anita Palm-Huotari   Åsa Nordgren 
 


