
                      
 
Protokoll årsstämma Hälleforshundklubben 2012-05-26, Bredsele Park, Västerbotten 
 
Närvarande: 16 st 
 
Mötet öppnas av ordförande Wåge Lundgrehn, som hälsade alla välkomna till årsstämman. 
 
1. Beslöt att fastställa röstlängd vid behov. 
2. Till ordförande valdes Jonas Jonsson. 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet utsågs Ulrika Eriksson 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 
    ska justera protokollet utsågs Linnea Schmidt och Lage Andersson 
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 yttra sig.  
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 förlust 15145 kr 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 gånga året. 
12 A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan lästes upp och godkändes. 
     B. Styrelsens förslag till rambudget redovisades och godkändes. 
     C. Medlemsavgifter för 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 ordförande och ledamöter 
      i styrelse enligt paragraf 8, beslutades till att vara oförändrad 7 st. 
      Till ordförande omvaldes Wåge Lundgrehn, 1 år 
      I tur att avgå var ledamöterna Jan-Erik Bjermkvist, Ulrika Eriksson och Märit Truuts, 
      samtliga omvaldes på 2 år 
      Styrelsens utseende 2012 
      Wåge Lundgrehn (ordförande)  
      Jan-Erik Bjermkvist (sekreterare), omval 2 år 
      Ulrika Eriksson (kassör), omval 
      Bo Tobiasson (ledamot), 1 år kvar 
      Jörgen Markusson (ledamot), 1 år kvar 
      Tomas Johansson (ledamot), 1 år kvar 
14. Till revisorer valdes Linnea Schmidt, nyval och Jonas Jonsson, nyval, och till   
      revisorsuppleanter valdes Kalle Johansson, omval och Ingemar Westerlund, omval.  
15. Val av valberedning Anders Hagman, Jan Boman och Rickard Gradin, omval samtliga. 
      Sammankallande: Anders Hagman.  
16. Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15. 



17. Inga inkomna motioner och övriga ärenden. 
18. Övriga frågor, Inköp av nya kepsar mötet beslutade att de ska vara gul rand på de  
      nya kepsarna. En väst ska beställas minst 10 st per gång med tryck. Kontakta Ulrika  
      Eriksson, det kommer att läggas ut på hemsidan om storlek och prisuppgifter. Årsmöte för  
      nästa år diskuterades ev. Elmia i stället för Östersund. Efterlystes hjälp till Fäviken Game  
      Fair i slutet på juli ta kontakt med Ulrika Eriksson. Forum på nätet        
      Hälleforshund24forum” varför är det inte är på vår hemsida? Enl. rek. från SÄK  bör vi  
      undvika öppna forum då det kan innebära oseriösa inlägg. Efterlyser mer bilder och   
      historier från medlemmar att lägga in på hemsidan. 
      Rasmästerskap för Hälleforshunden, styrelsen fick i uppdrag att undersöka om det går 
      att förlägga rasmästerskap i de län där de finns flest Hälleforshundar, i stället för rullande  
      länsmästerskap som det är nu. Sedan ska det utses en kontaktman/kvinna utan för  
      styrelsen om detta blir aktuellt för Hälleforshundklubben. 
      Ordförande tackade för visat intresse och mötet, vi åt middag innan vi avslutade dagen   
      med information av Leif Gulin med information om RAS. 
 
      Bilagor 1. Verksamhetsberättelse för 2011 2. Revisonsberättelse 
                   3. Verksamhetsplan för 2012  4. Förslag till budget 2012 
 
 
   
 
 
        Jonas Jonsson, mötesordförande  Ulrika Eriksson, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
        Justeras: Linnea Schmidt   Lage Andersson 
 
 
    
 
  


