
Protokoll från Årsmöte 2019-02-21 
 
 

Närvarande: Erika Elgström, Anna Karlsson, Sabina Backe, Emma-Helena Laurin, 
Frida Sörensen och ca 30 medlemmar 
 
1.  Mötets öppnande 

Ordförande Erika Elgström förklarade mötet öppnat 
 
2.  Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs vid behov 
 
3.  Val av justeringsmän/rösträknare 

Till protokolljusterare valdes Björn Wennerström och Rose-Marie Schmidt. 
 

4.  Mötets behöriga utlysande 
Mötet har utlysts via hemsidan och även via Facebook, mötet förklarades 
vara behörigen utlyst 
 

5.  Val av ordförande för årsmötet 
Till ordförande på mötet valdes Erika Elgström 
 

6.  Val av sekreterare för årsmötet 
Till sekreterare på mötet valdes Emma-Helena Laurin 
 

7.  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 

8.  Godkännande av Verksamhetsberättelser och Verksamhetsplaner 
Verksamhetsberättelsen 2018 och Verksamhetsplan 2019 godkändes 
 

9.  Godkännande av Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen godkändes 
 

10.  Fastställande av Balansrapport samt Resultatrapport 
Balansrapport och Resultatrapport fastställdes 
 

11.  Ansvarsfrihet för Styrelsen 
Styrelsen medgavs ansvarsfrihet 
 



12.  Fastställande av medlemsavgiften 
Med hänvisning till motionen(se §16) så diskuteras medlemsavgiften. 
Mötet röstar för att behålla medlemsavgiften som den är nu och endast 
höja med Sbks avgift under nästkommande år 
 

13.  Val av: 
Ordförande, 1 år omval  2019 
Erika Elgström 
Sekreterare, 2 år omval  2019-2020 
Annika Hedman 
Kassör, 2 år kvarstår  2019 
Sabina Backe 
Ledamot, 2 år omval  2019-2020 
Anna Karlsson 
Ledamot, 2 år kvarstår  2019 
Emma-Helena Laurin 
Suppleant, 1 år omval  2019 
Daniel Baltrock 
Suppleant, 1 år omval  2019 
Frida Sörensen 
Revisor, 2 år kvarstår  2019 
Annika Altinius 
Revisorssuppleant, 2 år omval            2019-2020 
Charlotte Jostvik 
Valberedning, 2 år omval  2019-2020 
Therese Jakobsson 
Valberedning, 1 år fyllnadsval  2019 
Carina Fagerberg 
 

14.  Justering av §13 
Justering av §13 görs i efterhand då vi inte har ett klart dokument att 
skriva på. 
 

15.  Valberedningens förslag till sektorsansvariga 
Agility: Mia Baltrock 
HUS: Annika Hedman 
Rally: Erika Elgström 
NSW/Specialsök: Emma-Helena Laurin 
Lydnad: Anna Karlsson 
HUG:  Annika Hedman 
 

16.  Motioner 



En motion angående medlemsavgiften och avgift för deltagande i 
träningsgrupp har inkommit. 
Se bilaga 
Mötet beslutade att inte bifalla motionen. 
 

17.  Städlista 
Städningen fungerar inte optimalt, ibland hittas bajs och kiss i lokalen, 
samt på appellplanen. Styrelsen kommer att lösa problemet med 
städningen. 
 

18.  Belöning för instruktörer 
Belöningssystemet för instruktörer (som tidigare diskuterats på 
instruktörsmötet) med 200 kr per instruktörstillfälle diskuteras & 
godkänns av årsmötet. 
 

19. Prisutdelning Hederspris 
Styrelsen har beslutat att ge sitt pris till två personer i år, det är Jane 
Ahlberg och Anna Karlsson (Blackie). 
 
Eftersom vi tidigare haft styrelsens pris och medlemmarnas pris, men fick 
in få motiveringar till medlemmarnas pris så har vi detta år valt att dela ut 
styrelsens pris till två medlemmar. 
 
Den första är en riktig problemlösare och ställer upp på allt för föreningen, i 
både stort som smått. Hon har lyckats vara medhjälpare på alla valpkurser 
under 2018. Hon är länken mellan agility och övriga medlemmar. Flitig 
träningskompis och sist men absolut inte minst är hon kocken som 
klubben saknat under många år. Tack för all god och hälsosam mat, snälla 
sluta aldrig utfodra oss. Tror ingen är villig att ta över efter dig. 
Tack – Anna Karlsson med Blackie 
 
Den andra är en verklig klippa som jobbar i skuggan av en väldigt 
inspirerande instruktör. Det märks att hon gått i skola hos denna under 
väldigt många år, de är på många sätt som ett gammalt gift par (i den 
positiva bemärkelsen). De vet precis var de har varandra och att se dem 
hålla kurs är som att se ett väloljat maskineri. Kurserna går som på räls och 
jag har tappat räkningen på antalet kurser hon varit medhjälpare till och 
antalet klokheter hon utdelat i klubbens namn. 
Tack – Jane Ahlberg 
 

20. Prisutdelning Barometern 
 
 



Agility 
 
XS 
1. Anna och Lycke 188p 
2. Marina och Pandora 186p 
3. Erika och Berit 115p 
 
S 
1. Linda och Dio 169p 
2. Emelie och Chino 127p 
3. Anna och Pixie 44p 
4. Rose-Marie och Kitty 16p 
 
M 
1. Lisbeth och Humla 256p 
2. Rose-Marie och Pim 199p 
3. Maria och Kuling 146p 
4. Björn och Vinda 123p 
5. Anna och Liz 121p 
6. Christin och Cento 90p 
 
L 
1. Lisbeth och Myra 216p 
2. Gunilla och Dooley 15p 
3. Anna och Ludde 6p 
 
XL 
1. Therese och Rolf 223p 
2. Jenny och Hjalmar 
 
Pris delades även ut till Mia och Daniel Baltrock för tredjeplacering i lag 
på årets SM. 
 
Rallylydnad 
1. Jonna Silwergård med Dandy-Lion´s Service With A Smile (Lotus) 
2. Jenny Pettersson med Trollvikens Black Amaranth (Doris) 
3. Therese Jakobsson med Vesterlyng´s Martell (Rolf) 
Pris delades även ut till Jeanette Nihlgård för silverplats på årets SM. 
 
Lydnad 
1. Anna Karlsson med Lizzie 
2. Therese Jakobsson med Vesterlyngs Martell 
3. Anna Karlsson med Blackie 



Nosework 
1. Elaine Dehn 
2. Gunilla Alsterfjord 
3. Sara Wiberg 
 

21.  Allmän information 
Pris för att deltaga i träningsgrupper blir 200 kr per termin vilket är en 
sänkning med 100 kr per termin. 

 
22.  Mötet förklaras avslutat 

Ordförande förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 


