
SBK Upplandsdistriktet 

Plats: Distansmöte via Zoom 
Närvarande representanter: 13 st. 

§ 1. Mötets öppnande

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Årsmöte 2021 
Datum: 2021-03-21 
Tid: 15:00-17:00 

Distriktsstyrelsens ordförande Sven-Eric Svensson hälsade de närvarande varmt 
välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställde årsmötet till enligt bifogad närvarolista där endast markerad 
representant för varje lokal klubb har rösträtt (Bilaga 1). 

Samtliga lokalklubbar inom distriktet var representerade. 

§ 3. Val av mötesordförande samt distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare
Förslag på mötesordförande för årsmötet presenterades, David Sundqvist. 

Årsmötet beslutade att välja David Sundqvist, KBK, till ordförande för årsmötet. 

David Sundqvist tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 

Anmäldes att distriktsstyrelsen utsett Göran Hagberg, VaBK, till protokollförare under 
årsmötet. 

§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet

Årsmötet beslutade att utse Jonas Åfeldt, UBK, och Sonny Samuelsson, VaBK, till 
justerare. 

§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt§ 7 moment 2 i
stadgarna 

Samtliga närvarande var medlemmar i SBK. 

§ 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Distriktsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt stadgarna genom att 
kallelse till samtliga lokalklubbar i distriktet var utskickad den 23 december 2020. 

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 

§ 7. Fastställande av dagordningen
Föredrogs distriktsstyrelsens förslag till dagordning där punkt 17 utgår på grund av att 
mötet är ett distansmöte. 

Årsmötet beslutade att fastställa föreslagna dagordning med angivet undantag. 
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SBK Upplandsdistriktet 

Plats: Distansmöte via Zoom 
Närvarande representanter: 13 st. 

§ 8. Genomgång av: 

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Årsmöte 2021 
Datum: 2021-03-21 
Tid: 15:00-17:00 

a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av 
mål och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom övergripande.

• Marita Neteborn bad om justering av klubbtillhörighet då hon tillhört
Tierp BK hela året.

b. distriktsstyrelsens ordförande Sven-Eric Svensson redogjorde för 2020-års 
kostnader i balans- och resultaträkningen

c. revisionsberättelsen för 2020 föredrogs.

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust 

Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna 
per den 31 december 2020. 

Årsmötet beslutade att enligt distriktsstyrelsens förslag föra över årets resultat på 
45 975,18 kr till ny räkning. 

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja 
distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020. 

§ 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det

närmast följande verksamhetsåret,
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår
d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.

a. Presenterades Verksamhetsplan 2021 
b. Presenterades distriktsstyrelsens förslag till rambudget 2021 
c. Förelåg förslag från distriktsstyrelsen på oförändrade medlemsavgifter för 2022 
på 30 kr för medlem
d. finns inga

Distriktets mål och budget ansågs därefter nog diskuterade. 

§ 12. Beslut i ärenden enligt punkt 12 

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål, oförändrad medlemsavgift 
i enlighet med distriktsstyrelsens förslag samt fastställa förelagd rambudget. 
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SBK Upplandsdistriktet 

Plats: Distansmöte via Zoom 
Närvarande representanter: 13 st. 

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Årsmöte 2021 
Datum: 2021-03-21 
Tid: 15:00-17:00 

§ 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Distriktsstyrelsen informerar att Verksamhetsplanen för 2021 innehåller de 
aktiviteter som planeras för att uppnå målen för 2021.

§ 14. Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 
Distriktsstyrelsen tackade Valberedningen för ett engagerat arbete och deras förslag 
föredrogs. 

a. Val av distriktsstyrelsens ordförande (1 år)
Valberedningen föreslog omval av Sven-Eric Svensson, BHBK.

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Sven-Eric Svensson till ordförande för en tid av 
1 år. 

b. Val av vice ordförande ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en 
tid av två år) 
Marita Berg, KBK, kvarstår med 1 år kvar av mandatet.

c. Val av kassör ((2 år}, väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid av två 
år) 
Richard Karlen, RBK, kvarstår med 1 år kvar av mandatet.

d. Val av sekreterare ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid 
avtvå år) 
Valberedningen föreslog omval av Göran Hagberg, VaBK 

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Göran Hagberg till sekreterare för en tid av 2 år

e. Val av ledamöter ((2 år}, väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid av 
två år) 
Valberedningen föreslog:
Ledamot Jenny Nyberg, TBK 
Ledamot Sophie Tjernbäck, ABK 
Ledamot Jonas Åfeldt, UBK 

omval 2 år 
nyval 2 år 
nyval 2 år 

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Jenny Nyberg, Sophie Tjernbäck och Jonas 
Åfeldt till ordinarie ledamöter för en tid av två år. 

Ola Eriksson, ABK, och Petra Strand, BHBK, kvarstår med 1 år kvar av mandatet. 
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SBK Upplandsdistriktet PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Årsmöte 2021 

Plats: Distansmöte via Zoom 
Närvarande representanter: 13 st. 

Datum: 2021-03-21 
Tid: 15:00-17:00 

f. Val av suppleanter ((2 år), väljs så att årligen halva antalet suppleanter utses för en tid 
av två år) 
Valberedningen föreslog:

Suppleant Sofia Loven, UBK omval 2 år

Årsmötet beslutade att välja Sofia Loven till suppleanter för en tid av 2 år. 

Mona Almqvist, KBK, och Anna Hagberg, VaBK, kvarstår som suppleant med 1 år kvar
av mandatet.

Förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning:

1. Sofia Loven 
2. Mona Almqvist
3. Anna Hagberg

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt§ 9 i stadgarna
Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av 
ett år: 

Ordinarie Mia Dunder, TBK 
Ordinarie Gun Englund, BHBK 
Suppleant Kjell Pettersson, HäBK 

omval 1 år 
omval 1 år 
omval 1 år 

Årsmötet beslutade att välja Mia Dunder och Gun Englund till ordinarie revisorer för en 
tid av 1 år samt Kjell Pettersson till revisorssuppleant för en tid av 1 år. 

§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna

Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 

Vakant sammankallande 
Vakant ledamot 
Vakant ledamot 

val 1 år 
val 2 år 
val 1 år 

Ges i uppdrag åt distriktsstyrelsen att på nästa distriktsmöte föreslå ledamöter till de 
vakanta posterna. 

§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

Punkten utgår på grund av att mötet är ett distansmöte. 
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SBK Upplandsdistriktet 

Plats: Distansmöte via Zoom 
Närvarande representanter: 13 st. 

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Årsmöte 2021 
Datum: 2021-03-21 
Tid: 15:00-17:00 

§ 18. Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt § 8 moment 7
som inte behandlats under punkt 12. 
Inga inkomna motioner 

§ 19. Utdelning av vandringspriser och avtackningar
Inga vandringspriser. 

Avtackning av Carola Hag och Anne-Christine Stareborn som slutar i distriktsstyrelsen 
samt Bengt Neteborn som slutar som ansvarig för lydnadsdelen inom 
Tåvlingsutskottet. Anne-Christine fortsätter som webbansvarig för SBK 
Upplandsdistriktet. 

§ 20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)

Brukshundklubbens kongress 2021 
Brukshundklubbens kongress kommer att var 8-9 maj och ske digitalt. Ingen diger 
agenda utan ett par motioner att behandla samt god ekonomi genom att 
medlemsantalet ökat och ger inger behov att höja medlemsavgiften för 2022. 

Kongresshandlingarna finns tillgängliga på Brukshundklubbens hemsida här. 
Distriktet tar gärna emot synpunkter från lokalklubbarna senaste 30/3 via mejl till 
ordföranden (ordforande@sbkuppland.se) eller sekreterare 
(sekreterare@sbkuppland.se) 

Central inventering av resurser på lokalklubbarna samt instruktörer 
Brukshundklubben kommer att med hjälp av distrikten inventera lokalklubbarnas 
tillgång av uthyrbara klubbstugor, provbanor etc. för kunna stötta rasklubbarnas 
behov. 

Likaledes kommer en inventering av aktuella instruktörer på lokalklubbarna att 
göras med hjälp av distrikten. 

Hjälp till Avel- och hälsa utskottet 
Jenny Nyberg är enda medlem i utskottet för Avel- och hälsa och behöver hjälp av 
minst en och helst två. 
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SBK Upplandsdistriktet 

Plats: Distansmöte via Zoom 
Närvarande representanter: 13 st. 

§ 21. Mötets avslutande.

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Årsmöte 2021 
Datum: 2021-03-21 
Tid: 15:00-17:00 

Mötesordförande David Sundqvist tackade de närvarande för visat intresse och 
lämnade över ordförandeklubban till distriktsstyrelsens ordförande Sven-Eric 
Svensson. 

Distriktsstyrelsens ordförande Sven-Eric Svensson tackade för förtroendet och 
förklarade därefter årsmötet för avslutat. 

Vid 

Göran Hagberg. vaef.

Justeras 

Jonas Åfeldt, UBK 
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David S u n d q v i s t ,  - 3 /

Justeras 

  .,?.'.'____ / /  Sonny Samuelsson, VaBK 
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