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Protokoll fört vid årsmöte i Knivsta BK 2020-02-26 
Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

§ 1 Öppnande 

David Sundqvist hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs vid behov, 34 medlemmar närvarande. 

§ 3 Val av mötesordförande 

Klubban överlämnades till Staffan Thorman som valdes till mötesordförande. 

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare 

Stina Wahlström utsågs till dagens protokollförare. 

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 
ska justera protokollet 
Sharon Emanuel 
Britt-Marie Andersson valdes till justerare tom § 17 
Lena Sundqvist valdes som justerare from § 18 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt 

Alla närvarande är medlemmar. 

§ 7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Befanns vara stadgeenligt utlyst. 

§ 8 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

§ 9 Genomgång av: 

a) Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av 
mål och uppdrag från föregående årsmöte 
Målen befanns uppfyllda och 2019 års verksamhet lades till handlingarna.  
Tillägg i verksamhetsberättelsen:  
1 Klass B-Domare Britt Marie Andersson och Lars Göran Persson 
Lydnadsdomare Britt Marie Andersson 
Lärare Hundtjänst Britt Marie Andersson  
Domare Agility Emma Broberg 
Agility tävlingsledare Therese Ledin 
Lilla KM Bruks 3:a Maria Kättström 
Vandringspris KM rally ”Lokes vandringspris” tillfaller Annie Jurestam och Loke 2019 
Agilityresultat från mästerskap saknas, mailas in till sekreteraren. 

b) Balans- och resultaträkning 
2019 års balans- och resultaträkning lades till handlingarna. 

c) Revisorernas berättelse 
Per-Erik Carlborg presenterade revisorernas berättelse. 2019 års revisionsberättelse 
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lades till handlingarna. 
  

§10 Fastställande av verksamhetsberättelsen, balans- och resultaträkning samt beslut om 

disposition av resultat 

Verksamhetsberättelsen, balans- och resultaträkning fastställdes  

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Det beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års verksamhetsår. 

§ 12 Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a) Mål 

Organisation 2020. Ordförande fördrog styrelsens idé till en organisation med olika 

Arbetsgrupper i stället för sektorer.  

Mål inför kommande verksamhetsår – detsamma som 2019. 

b) Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsåret 

Gicks igenom.  

c) Medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår 

Styrelsens förslag: oförändrad. 

d) Andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 

verksamhet eller ekonomi 

Motion angående KBK’s organisation – motionen återtogs. 

 

§ 13 Beslut i ärenden enligt punkt 12 

 

Beslut: 

- Att godkänna och lägga föreslagna mål till handlingarna. 

- Att godkänna och lägga föreslagen rambudget till handlingarna. 

- Att klubbavgiften blir oförändrad. 

 

§ 14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

Informerades om verksamhetsplanen för innevarande år. 

§ 15 Val av: 

a) Ordförande David Sundqvist  Omval 1 år 

b) Vice ordförande Dennis Arthursson Nyval 2 år 

c) Sekreterare Stina Wahlström  1 år kvar 

d) Kassör Bim Vikström Omval 2 år 

e) Ordinarie ledamöter Marita Berg 1 år kvar 

  Carina Rapp 1 år kvar 

  Inger Öhlin Nyval 2 år 
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f) Suppleanter i styrelsen samt beslut om deras tjänstgöringsordning 

 Carina Papadaki Wall Omval 2 år 

  Aime Ambrosen Nyval 1 år  

Med tjänstgöringsordning i den ordning de uppräknas. 

 

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Nyval av Kristina Karlsson för 1 år och nyval av Jessica Linderson för 1 år 

Suppleanter: omval av Ann Björkenius och för 1 år och nyval av Peter Rudquist 1 år 

§ 17 Val av valberedning 

Maria Kättström (sammankallande) på 1 år, Elin Nordström ledamot på 2 år. Val av ledamot 

på 1 år återremitteras till nästa medlemsmöte. 

§ 18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 

Förklarades § 15 till § 17 omedelbart justerad.  

§ 19 Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 

under punkt 13 

Motion gällande skatteavdrag på arvode. Mötet följer styrelsens förslag. 

§ 20 Genomgång av handlingar till distriktsårsmöte 

Handlingarna föredrogs. 

§ 21 Avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Ordförande 

David Sundqvist 

 Sekreterare 

Stina Wahlström 

   

   

Justeringsman 

Sharon Emanuel 

 Justeringsman 

Lena Sundqvist 

   

 

 

 

Justeringsman 

 

Lena Sundqvist 



 

Sida 4 av 4 

 

Knivsta Brukshundklubb 

 

 
  

_________________________________ 


