
 

 
             RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

 
 

 
 
Protokoll fört vid AfBVs ordinarie årsmöte lördagen den 15 mars 2015 

 
Plats:  Nacka BK (Stockholm), kl 12,00 
Röstlängd:  16 st. (närvarolista, se bilaga 1) 
Bilagor:  Närvarolista (1) 
 
§ 1) Årsmötets öppnande 

 Ordförande Jesper Andersson hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.  

§ 2) Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställdes till 16 st. 

§ 3) Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens val 

 av sekreterare. 

 Lars Magnuson valdes att leda årsmötet och Linnéa Sekobon anmäldes som styrelsens 

 val av årsmötessekreterare.  

§ 4) Val av två protokollsjusterare – tillika rösträknare att jämte mötesordföranden 

 justera protokollet. 

 Anne Brewitz och Håkan Leiborn valdes att jämte årsmötesordförande justera 

 protokollet (till punkt 8c) 

§ 5) Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom personer enligt §7/moment 2 (övriga 

 representanter). 

 Samtliga närvarande på mötet är medlemmar. 

§ 6) Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

 Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst.  

§ 7) Fastställande av dagordning  

 Dagordningen fastställdes med uppflyttning av §21) Hedersutnämningar samt 

 prisutdelning i ÅBB 2014 till att behandlas som §8b) 

§ 8) SBK- Kongress vartannat år  

 Två (2) medlemmar till ansluter till mötet. Ny fastställande av röstlängd till 18 st.  



 Mötesordförande redogjorde kort för vad ärendet handlar om och efter diskussion 

 beslutade årsmötet att AfBV skall verka för nej till SBK-kongress vartannat år. I stället 

 föreslås att SBK ser över kostnaderna för kongressen.  

§ 8b) Hedersutnämningar samt prisutdelning i ÅRETS BÄSTA BELGARE (ÅBB) 2014. 

  Diplom till ÅBB 2014 samt korade hundar under 2014 delades ut. SBKs förtjänsttecken 

 i guld delades ut till Torbjörn Södervall.  

 Årsmötet beslutade att ajournera mötet eftersom balans och resultaträkning samt 

 revisionsberättelse inte fanns att tillgå. Kallelse till återupptaget möte kommer att ske. 

 

Justerare tom punkt 8b 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Anne Brewitz        Håkan Leiborn                                  Lars Magnuson, mötesordf. 

 

§ 9) Genomgång av det sistförflutna verksamhetsåret (2014):  

 a) styrelsen berättelse,  

 b) balans- & resultaträkning  

 c) revisorernas berättelse.  

§ 10) Fastställande av resultat och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner 

 över vinst eller förlust (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga) 

§ 11) Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen (i detta beslut får styrelsens ledamöter 

 ej deltaga) 

§ 12) Genomgång av rasklubbstyrelsens:  

a) mål 

b) rambudget för innevarande (2015) respektive närmast följande verksamhetsår (2016)  

c) medlemsavgift enligt stadgans § 4 för närmast kommande verksamhetsår (2016)  

d) andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. (Inga inkomna) 

§ 13) Fastställande av beslut enligt § 11 ovan 

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

§ 15) Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 

 tjänstgöringsordning: 

a) ordförande, 1 år 

b) sekreterare, 1 år fyllnadsval 



c) kassör, 2 år  

d) två ordinarie ledamöter i styrelsen, 2 år 

e) suppleant i styrelsen, 1 år samt 2 st 1 år fyllnadsval 

§ 16) Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt stadgans § 9: 

a) två revisorer, 1 år 

b) två suppleanter, 1 år  

§ 17) Val av valberedning enligt stadgans § 10 (sammankallande och en ledamot) 

a) sammankallande, 1 år 

b) suppleant, 2 år  (Vakant) 

§ 18) Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 

§ 19) Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden och motioner som inte behandlats 

 under § 12. (Inga inkomna) 

§ 20) Övriga ärenden. 

§ 21) Årsmötets avslutande. 

 
 

Bilaga 1 

Röstlängd vid AfBV:s årsmöte 15 mars 2015 
 
Andersson, Jesper  Eskilstuna 
Magnuson, Ann  Stockholm 
Magnuson, Lars  Stockholm 
Richardsson, Monica  Stockholm 
Sekobon, Linnéa  Åtvidaberg       
Södervall, Torbjörn  Stockholm 
Rydell, Joakim  Stockholm 
Rydell, Monika  Stockholm 
Ingeson, Mikael  Stockholm 
Leiborn, Håkan  Stockholm 
Leiborn Christel  Stockholm 
Källman Pettersson Susanne Småland 
Pettersson Gunnar   Småland 
Larsdotter Mimmi  Stockholm 
Wiklund, Magnus  Norrland 
Körlén, Linda  Norrtälje 
1: fastställd röstlängd 
Ferm, Lena  Bergshamra 
Brewitz Anne  Stockholm 
2: fastställd röstlängd 
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