Protokoll fört vid Årsmöte Hällefors Brukshundklubb 877100-4432, 2018 – 02 - 28 i Klubbstugan Nygård.
Ordförande Kent Andersson hälsar alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
1. Fastställande av röstlängden.
Catharina Segelström, Ing-Marie Andersson, Anders Lönnberg, Birgit Karlsson, Sara Leppänen, Susanne Berg,
Fredrik Andersson, Susanne Nilsson, Ketty Myrtenkvist, Sören Westman, Åke Abrahamsson, Lotta Grip, Kamilla
Nilsson, Kent Andersson. Hillevi Åhfeldt f rom punkt 14. = 15 st.
2. Val av mötesordförande.
Mötet valde sittande – Kent Andersson.
3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
Styrelsen valde sittande – Kamilla Nilsson.
4. Val av 2 justerare tillika rösträknare, som med mötesordförande ska justera protokollet.
Mötet valde Ing-Marie Andersson och Catharina Segelström.
5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna.
Finns ingen.
6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet svarar ja.
7. Fastställande av dagordningen.
Fastställd.
8. Genomgång av:
a. lokalklubbensstyrelsen verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från
föregående årsmöte.
Verksamhetsberättelserna genomgångna och lägges till handlingarna.
b. balans-och resultaträkning och
Genomgångna och lägges till handlingarna.
c. revisorernas berättelse.
Berättelsen föredrogs av Birgit Karlsson.
9. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
Resultat av balansräkningen fastställdes.
10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017.
11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,

Inget
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det följande verksamhetsåret.
Budgeten för 2018 genomgången.
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår dvs. klubbavgift.
Styrelsens förslag oförändrad.
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller
ekonomi.
Finns inga.
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
Beslut i punkt 11 är fastställda.
13. Information om planerade aktiveter i syfte att nå fastställda mål.
Inget.
14.Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
a/ Ordförande Kent Andersson omval 1 år
b/ Vice ordförande Åke Abrahamsson nyval 2 år
c/ Kassör Susanne Berg fyllnadsval 1 år
d/ Sekreterare Kamilla Nilsson omval 2 år
e/ Ledamot Fredrik Andersson omval 2 år
f/ Suppleant Sören Westman omval 2 år
Suppleant Hillevi Åhfeldt fyllnadsval 1 år
15. Val av revisorer och revisor suppleanter enligt § 9 i stadgarna.
Revisorer Mariana Segelström omval 1 år
-

"

- Birgit Karlsson omval 1 år

Revisorsuppleant Inga-Lill Gustavsson nyval 1 år
16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Samtliga platser är vakanta.
17. Val av draghundsstyrelsen.
Ordförande Magnus Karlsson
Kassör Anette Becker
Sekreterare Anna-Lena Gerhardsson
Ledamot Timo Silvola
-

" - Jan Gunnarsson

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 - 17.
Mötet tog beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17.
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 11.
Finns inga.
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
2 representanter från styrelsen kommer att närvara på mötet.
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
Finns inget.
22. Förslag på personer till sektorer och kommittéer.
Sammankallande till utbildningen är vakant.
23. Mötets avslut.
Kent Andersson tackar för mötets intresse och förklarar mötet avslutat.
Efter mötet så bjöds vi på smörgåstårta, kaffe och kaka.

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Kent Andersson, mötesordförande

Kamilla Nilsson, sekreterare
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Catharina Segelström

Ing-Marie Andersson

