Protokoll 2008
Hjorthundklubbens Årsmöte den 14 juni
§ 1. Mötet öppnades av Alf Andersson.
§ 2. Till ordförande för årsmötet valdes Alf Andersson och som sekreterare valdes Sonya Iwemyr.
§ 3. Justering av röstlängd, 18 medlemmar deltog.
§ 4. Pia Erasmie och Pernilla Kårud valdes till justerare tillika rösträknare.
§ 5. Fråga om mötet blivit behörigen kungjort besvarades med ja.
§ 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Alf Andersson och godkändes av
årsmötet.
§ 7. Kassören Stefan Hagstedt lämnade kassarapport.
2008 05 31
Handkassa: 5.853
Postgiro: 65.648,75
Norska kontot: 12.477,74Klubbens goda ekonomi beror på den inofficiella
utställningen som anordnades 2007 10 20 för alla raser i Sollentuna Badmintonhall.
§ 8. Alf Andersson läste upp revisorernas berättelse, som godkändes av årsmötet.
§ 9. Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen
godkändeverksamhetsplan för det kommande året.
§10. Val av styrelseordförande: Omval av Tina Andersson på 1 år.
§11. Val av tre (3) ordinarie styrelseledamöter:
Omval av Inga-Britt Bergström på 2 år.
Omval av Pia Erasmie på 2 år.
Omval av Cecilia Nordström på 2 år.
Följande har 1 år kvar
innan omval:
Ann-Marie Morell, Stefan Hagstedt samt Ebba Nilsson.
§12. Val av revisor: Omval av Charlotte Andersson på 1 år.
Michael Pålsson på 1 år.

Val av revisorsuppleant: Omval av

§13. Val av valberedning: Omval av Helena Forss (sammankallande) på 1 år
Nordström på 1 år. Omval av Tina Lövgren på 1 år.

Omval av Ylva

§14. Inga inkomna motioner.
§15. Övriga frågor: Bodil Andersson hade synpunkter angående klubbens tidning Hjorthunden. Bodil
önskade att engelska artiklar skulle översättas till svenska då det trots allt finns medlemmar som inte
kan språket. Desamma gäller andra artiklar. Bodil hade tillfrågat Tove Johnsen om hjälp med
översättning av norska artiklar. Samtidigt gav Bodil en stor eloge till redaktören och medhjälparna för
tidningens fina layout. Årsmötet överlämnade rekommendationen till styrelsen för ett beslut. Årsmötet
godtar nya stadgar i samband med att RAS skickas in till SKK. Lämnar sedan detta beslut.Det blev en
diskussion om poängräkning när det gäller Världsutställningen i Stockholm 5 juni 2008, om den
utställningen ska räknas med. Årsmötet överlämnade ett beslut till styrelsen.
§16. Årsmötet avslutades.

Vid Protokollet:

Justeras:

Justeras:

Sonya Iwemyr

Pernilla Kårud

Pia Erasmie

Protokoll
Hjorthundklubbens Extra Årsmöte
2008-12-6 i Stockholm

§ 1.

Mötet öppnades av vice ordförande Ebba Nilsson.

§ 2.

Till ordförande för extra årsmöte valdes Ebba Nilsson och sekreterare
Ann-Marie Morell.

§ 3.

Justering av röstlängd 10 st medlemmar deltog.

§ 4.

Camilla Brehammar och Susanne Sjöberg valdes till justerare tillika
rösträknare.

§ 5.

Fråga om mötet blivit behörigen kungjort besvarades med ja.

§ 6.

Stadgeändring av verksamhetsåret. Flyttas till 1/1-31/12.
Mötet eniga om stadgeändring.

§ 7.

Övriga frågor: Önskemål att tryckeriet skall anges i tidningen även
prisuppgifter för annonser i färg. Förslag att hela julnummeret trycks
i färg.
Kalender mindre siffror så det finns möjlighet att anteckna dag för dag.

§ 8.

Mötet avslutades av Ebba Nilsson.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Ann-Marie Morell

Camilla Brehammar

Susanne Sjöberg

