PROTOKOLL FÖRT VID HJORTHUNDKLUBBENS ÅRSMÖTE DEN 3 mars 2012

§1.

§2.

Mötets öppnande.
Ordf Mikael Magnerholt hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Mikael Magnerholt och Mareijke Hjelm-Saari valdes till ordf. resp. sekr.
för mötet.

§3.

Justering av röstlängd.
Upplästes röstlängd. Förklarade röstlängd härmed justerad.

§4.

Val av justerare tillika rösträknare.
Carina Östlund valdes till justerare och rösträknare

§5.

Beslut om närvaro- samt yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Frågan var inte aktuell och ströks.

§6.

Fråga om mötet blivit behörigen kungjort.
Besvarades med ja.

§7.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§8.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av årsmötet.

§9.

Kassörens rapport.
Mia Käck redogjorde för resultatrapport och balansräkning.

§10.

Föredragning av revisorns berättelse.
Revisorns berättelse godkändes av årsmötet.

§11.

Fastställande av balansräkning jämte fattande av beslut om disponering
av uppkommen vinst eller förlust
Balansräkningen godkändes och årets resultat överfördes till ny räkning

§12.

Fråga om årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret som gått.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§13.

Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslöt att höja avgiften med 20:- rakt av dvs. 220:- för helbetalande,
50:- för familjemedlem, 270:- för utländska medlemmar
Norska medlemmar skall betala 220 Nkr till norska kontot.
Valpgåvomedlemsskap
kvarstår som tidigare 100:

§14.

Fastställande av förslag till rambudget
Ingen rambudget fanns.

§15a.

Val av styrelseordförande för 1 år.
Valberedningens förslag Tina Andersson vald till styrelseordförande för ett år.

§15b.

Val av 2 ordinarie styrelseledamöter för 2 år
Mareijke Hjelm-Saari samt Gunilla Bäckman valdes till ord
styrelseledamöter för 2 år.

§15c.

Val av suppleant för 1 år.
Mona Bidne valdes till suppleant för 1 år.

§15d.

Val av revisor samt revisorsuppleant.
Till revisor valdes Charlotte Andersson på 1år. Till revisorsuppleant för 1 år valdes
Michael Pålsson.

§15e.

Val av valberedning samt sammankallande
Inga-Britt Bergström valdes till sammankallande i 1 år
Pia Erasmie valdes till valberedning för 2 år
Ann-Marie Morell kvar i valberedning 1 år

§16.

Inkomna motioner.
Inga motioner inkomna.

§17.

Övriga frågor.
1. Förslag inkom att poängräkningen för ”Specialen” ändras eller tas bort. Då inga
konkreta förslag hur detta ska ske framkom överläts frågan till den nya styrelsen att
ta ställning till.
2. Mia Käck visade förslag till nya medlemsartiklar, mötet röstade ja till att Mia köper
in dessa för klubbens räkning samt undersöker priser på kokarder från Tjeckien.
3. Önskemål framlades att klubben anordnar inofficiell utställning ex.vis en i söder och
en i Sthlms området. För att få in pengar till klubben. Årsmötet ålägger styrelsen att
arbeta fram en utställningskommitté som kan arbeta med detta. (en inoff utst.
senast nästa år.)

§18.

Mötet avslutas.
Mikael Magnerholt tackade för visat intresse och avslutade mötet med
orden, -Kom ihåg att det är jätteviktigt att man kan ha roligt tillsammans i
styrelse och klubb för att man ska orka engagera sig.
.

Vid protokollet
Mareijke Hjelm-Saari

Justerare:

Mikael Magnerholt

Carina Östlund

