Årstämma i
Hälleforshundklubben
Plats: Lycksele, Gammplatsen, Margareta-kyrkan.
Tid: 2016-05-28, Kl:15:00Antal deltagare: 40st.
Mötet öppnas av ordförande Wåge Lundgrehn, som hälsade alla välkomna till årsstämman
1.

Beslöt att fastställa röstlängd vid behov

2.

Till mötesordförande valdes Jonas Jonsson.

3.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet utsågs Jan-Erik Bjermkvist

4.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet utsågs Kalle Johansson och Olle Jonsson

5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar, beslutades att
alla får yttra sig men vid röstning är det endast klubbens medlemmar som får rösta

6.

Mötet ansåg att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst på webben och i klubbtidningen

7.

Mötet fastställde dagordningen.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut samt revisorernas berättelse lästes
upp och godkändes.

9.

Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst ska överföras
till nästa års balansräkning.

10.

Styrelsens har inget uppdrag att redovisa från föregående årsmöte

11.

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

12.

A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan* lästes upp och godkändes.
B. Styrelsens förslag till rambudget redovisades och godkändes.
C. Medlemsavgifter for nästa verksamhetsår beslutades till att vara oförändrade, 200
kr för medlem och 50 kr för familjemedlem

13.

Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordföranden och ledamöter i styrelse
enligt paragraf 8, beslutades till att vara oförändrad 7 st:
Till ordföranden omvaldes Wåge Lundgrehn, 1 år
I tur att avgå var ledamöterna Jan-Erik Bjermkvist, Ulrika Eriksson och Märit Truuts.
Samtliga omvaldes för 2 är.
Styrelsens utseende 2016:
Wåge Lundgrehn (ordföranden)

Jan-Erik Bjermkvist, (sekreterare), 2 år kvar.
Ulrika Eriksson (kassör), 2 år kvar.
Märit Truuts (ledamot), 2 år kvar.
Bo Tobiasson (ledamot), 1 år kvar.
Jonas Jonsson (ledamot), 1 år kvar.
Tomas Johansson (ledamot), 1 år
14.

Till revisorer omvaldes Linnea Schmidt. Kerstin Boman, till revisorssuppleanter
nyvaldes Fredrik Andersson samt omval av Kristina Fors

15.

Val av valberedning Anders Hagman, Rickard Gradin och Kalle Johansson. Sammankallande: Kalle
Johansson

16.

Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15

17.

Inga inkomna motioner och övriga ärenden

18.

Övriga frågor.
Ulrika Eriksson, informerade om kurs en för uppfödare samt rekommenderade en bok om uppfödning
av hundar.
Stort tack till de som ansvarade för HHK:s monter under utställningsdagarna, många nya medlemmar
plus ett stort antal kepsar har sålts.
Förslag om att endast en anvisad parning skall godkännas för ytterligare parning måste hunden
meriteras och parningen vara rekommenderad. Styrelsen tar med sig frågan.
Framfördes önskemål om att klubben skall informera medlemmarna om vilka skäl och fakta som ligger
bakom när vi mönstrar in en ny hund.
Fråga om vi har utbyte mellan andra nordiska länder avseende avelshundar, vi informerade om att
täckhundar använts både från Finland och Norge.
Förslag om att klubben på något sätt bör stimulera jaktproven, för att öka antalet jaktprov, styrelsen tar
med sig frågan.
Informerades om att eventuellt är en ansökan om inmönstring på väg in gällande en tik som är en
korsning av Hälleforsare och Laika, mycket beroende på hur hon kommer att utvecklas jaktmässigt.
Ordförande tackade åhörarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

…………………………………………..
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Ordf, Wåge Lundhgren

Sekr, Jan-Erik Bjermkvist

…………………………………………

………………………………………………….

Justeras: Olle Jonsson

Kalle Johansson

4.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesord
föranden skall justera protokollet.

5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

6.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7.

Fastställande av dagordningen.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut samt revisorernas
berättelse.

9.

Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A.

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

B.

Beslut om styrelsens förslag till rambudget

C.

Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår.

13. Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och
ledamöter i styrelse enligt paragraf 8.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
15. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller
som senast 15/1 anmälts till styrelsen.

18. Övriga frågor

