Protokoll årsstämma Hälleforshundklubben 2013-05-25, Tekniklandet, Östersund
Närvarande: 30 st
Mötet öppnas av ordförande Wåge Lundgrehn, som hälsade alla välkomna till årsstämman.
1. Beslöt att fastställa röstlängd vid behov.
2. Till ordförande valdes Kerstin Boman.
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 Marion Nilsson och Kalle Johansson
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 vinst 5 123 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 Jörgen Marcusson, Bo Tobiasson och Thomas
Johansson,
Jörgen Marcusson avgår och ersätts av Jonas Jonsson Bo Tobiasson och Thomas
Johansson omvaldes på 2 år.
Styrelsens utseende 2013:
Wåge Lundgrehn (ordförande)
Jan-Erik Bjermkvist (sekreterare), 1 år kvar.
Ulrika Eriksson (kassör), 1 år kvar.
Bo Tobiasson (ledamot), omval
Jonas Jonsson (ledamot), 2 år
Tomas Johansson (ledamot), Omval
Märit Truuts, 1 år kvar
14. Till revisorer omvaldes Linnea Schmidt, Kerstin Boman, 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: Jan Boman.
16. Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15.
17. Inga inkomna motioner och övriga ärenden.
18. Klubben kommer att vara representerad vid Fäviken Game Fair 2013.
Klubben uppmanades nyttja möjligheten till gratis publikation i tidningen Älghunden.
Klubbens medlemmar uppmanades komma med material till vår hemsida och
tidningen Hälleforshunden, klubben blir inte bättre än vad vi gör den till.
Efter årsmötet höll Calle" Catarina Freskgård från Ejra djurklinik en mycket
uppskattad föreläsning om "Ståndskall och flåshalsens sjukdomar.

…………………………………
Kerstin Boman, mötesordförande

……………………………………….
Jan-Erik Bjermkvist, mötessekreterare

……………………………….
Justeras: Marion Nilsson

………………………………………..
Kalle Johansson

	
  

