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Protokoll fört vid Degerfors Brukshundklubbs (org.nr. 802504-4655) årsmöte den  
20 februari 2022 fysiskt i klubbstugan 

 Pär Bjellå hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

1 Röstlängden fastställdes, 16 medlemmar deltog i mötet. 

2 Anna Haeggblom Bjellå valdes till mötesordförande. 

3 Styrelsen anmälde Markus Töyrylä som protokollförare. 

4 Gun Pettersson och Veronica Töyrylä valdes som justerare tillika rösträknare. 

5 Beslut om närvaro- och yttranderätt enligt § 7 mom 2 i stadgarna noterades ej 
vara aktuellt. 

6 Frågan om mötet var behörigen utlyst besvarades med ja. 

7  Dagordningen enligt stadgarna fastställdes. 

8 a) Styrelsens verksamhetsberättelse med rapport om uppfyllande av mål och 
uppdrag från föregående årsmöte föredrogs av Pär Bjellå med bistånd från 
ansvarig för respektive kommitté. 

b) Balans- och resultaträkning föredrogs av Pär Bjellå. 
c) Revisionsberättelsen för året upplästes. 

 
Efter föredragningen kunde årsmötet lägga föreningens verksamhetsberättelse, 
balans-och resultaträkning samt revisorernas berättelse till handlingarna. 

9 Balans- och resultaträkningen fastställdes. 

10 Årsmötet beviljade föreningens styrelse ansvarsfrihet för det gångna årets 
förvaltning. 

11 Kolla upp bidrag för hållbarhetsmål 
Verksamhetsplan: Ändring Rallylydnad tävling avancerad klass x3 ändras från 6/8 
till 30/7. 
Pratade om budgeten för varje kommitè. 

12 Beslutades att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och rambudget. 
Beslutades att föreningens del av medlemsavgiften för 2022 skall vara oförändrad 
200 kronor. 

13 Styrelsens information om planerade aktiviteter för 2022 gavs enligt redogörelse 
under punkt 11a ovan. 
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14 Val av styrelse - Enligt valberedningens förslag valdes enhälligt: 
 
Ordförande: Pär Bjellå, 1 år (omval) 
Vice ordförande: Maud Lagerlöf Valleryd, 2 år (Omval) 
Kassör: Gun Pettersson, 2 år (Omval) 
Sekreterare: Markus Töyrylä, 1 år (Fyllnadsval) 
Ledamot: Ingrid Westberg, 1 år (Fyllnadsval) 
Suppleant 1 Veronica Töyrylä, 2 år (Omval) 
Suppleant 2 Maria Ahlström, 1 år (Fyllnadsval) 

15 Som revisorer på ett år valdes Matilda Warnqvist och Isabell Nilsson samt som 
revisorssuppleant på ett år Sara Leppänen 

16 Till valberedningen valdes: 
 
Marianne Kruse, 1 år (sammankallande) 
Inga fler förslag kom fram, tas upp igen vid nästa medlems möte 

17 Beslutades om omedelbar justering av punkterna 12 och 14-16 ovan. 

18 Konstaterades att inga motioner eller andra förslag fanns för beslut. 

19 Noterades att inga handlingar till distriktsfullmäktige var aktuella. 

20 Information om träningsledar kortet. Vi pratade om gräsklippning inför tävlingar. 
Prova på dag om drag. 
Vi delade ut förtjänsttecken brons till Pia, Ingela, Natalie och Matilda 

21 Mötet avslutades och mötesordförande tackade närvarande medlemmar. 

 
Vid protokollet 
Markus Töyrylä 

  

 Justeras 

 ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

 
Anna Haeggblom Bjellå 
ordförande 

Gun Pettersson 
Justerare 

Veronica Töyrylä 
Justerare 

 


