Valdemarsviks Brukshundklubb Klubbnr: 563
Protokoll Årsmöte 2020-02-13

§1 Mötets öppnande
Ordförande Inger Timan hälsar välkommen och öppnar mötet
§2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs till 17 personer. Bilaga 1
§3 Val av ordförande att leda årsmötet samt styrelsens val av
Sekreterare
Till ordförande att leda årsmötet väljer mötet Marie Lindh Eriksson
Till sekreterare väljer mötet sittande sekreterare Marie Magnusson
§4 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
Mötet väljer Jessica Johansson och Linda Nilsson som protokolljusterare tillika
rösträknare
§5 Årsmötets behöriga utlysning
Mötet ansåg att årsmötet stadgeenligt hade utlysts
§6 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen med korrigering av årtal i § 11 från 2017 till
2020
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkänns av mötet. Bilaga 2
§8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om
ekonomiska dispositioner
Kassör Johanna Sallerbäck redovisar årets resultat. Resultatet för år 2019
uppgår till 13304,20 kronor. Budget för 2020 redovisades. Bilaga 3
§9 Revisors årsberättelse
Revisorn tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för föreningen samt beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bilaga 4
§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse under det gångna
verksamhetsåret
Mötet beslutar att styrelsen ges ansvarsfrihet för det gångna året
§11 Genomgång av verksamhetsplan för 2020 samt fastställande av
medlemsavgifter.
Planerade aktiviteter för 2020 har skickats ut till medlemmarna innan mötet.
Årsmötet ansåg att det inte behövde gås igenom. Bilaga 5
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Votering genomfördes angående medlemsavgiften för år 2021. Två förslag
fanns. Förslag 1 att medlemsavgiften höjs med 10 kr till 550 kr, förslag 2 att
låta medlemsavgiften på 540 kr vara oförändrad. Förslag 1 får 2 röster, förslag
2 får 14 röster, en röstberättigad lägger ner sin röst. Mötet beslutar därmed att
låta medlemsavgiften vara oförändrad, 540 kronor.
§12 Val av styrelse
Val av Anna-Lena Nord

ordförande på ett år

Nyval

Simon Sallerbäck

ordinarie ledamot

Ett år kvar

Kerstin Larsson

ordinarie ledamot

Ett år kvar

Johanna Sallerbäck

Kassör

Ett år kvar

Val av Jennie Sjöström

ordinarie ledamot på två år

Omval

Val av Inger Timan

ordinarie ledamot på två år

Nyval

Val av Marie Magnusson

ordinarie ledamot på två år

Omval

Val av Thomas Kettle

1:e suppleant på två år

Omval

Val av Maria Löf

2:e suppleant på ett år

Fyllnadsval

§13 Val av revisorer och revisorsuppleanter
Val av Sara Ivarsson

såsom ordinarie revisor på ett år

Omval

Val av Marie Lindh Eriksson

såsom ordinarie revisor på ett år

Nyval

Val av Eva Abrahamsson

såsom revisorssuppleanter på ett år

Nyval

Val av Anna-Karin Andersson

såsom revisorssuppleanter på ett år

Nyval

§14 Val av valberedning 3 st
Val av valberedning Björn Brorsson såsom sammankallande på ett år, omval
Rebecka Lundqvist på två år, nyval samt Anne-Marie Guve på ett år, fyllnadsval
§15 Val av två ombud till distriktsmöten alt. uppdra till styrelsen att utse
dessa.
Årsmötet överlåter åt styrelsen att utse två ombud till distriktsmöten
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§16 Omedelbar justering av paragraferna 12-15
Paragraferna 12-15 justeras direkt av årsmötets ordförande Marie Lindh
Eriksson samt justerarna Jessica Johansson och Linda Nilsson. Bilaga 6
§17 Inkomna motioner samt genomgång av distriktshandlingar
En motion angående ändring av för ny medlem som har betalt sin
förbundsavgift i någon annan klubb, den så kallade delmedlemsavgiften, till
samma avgift som ordinarie helbetalande medlem betala till klubben bilaga 7.
Motionen godkänns att lämnas vidare till styrelsen för vidare behandling.
Inga distriktshandlingar finns att gå igenom
§18 Övriga frågor (för diskussion ej beslut)
Att sätta upp staket vid planerna diskuterades.
§19 Prisutdelning, förtjänsttecken och avtackningar
Inger Timan, avgående ordförande, avtackades med blombukett.
Kjell Andersson, avgående styrelseledamot, avtackades med blombukett och Tshirt.
Linda Nilsson som har haft hand om hösten och vinterns hundpromenader
samt gör smörgåstårtor till klubbens års- och medlemsmöten avtackades med
blombukett och T-shirt.
Årsmötets ordförande Marie Lindh Eriksson avtackades med blombukett.
Föreläsare Josefine Henriksson avtackades med blombukett
§20 Mötets avslutande
Årsmötets ordförande Marie Lindh Eriksson avslutade mötet.

Marie Lindh Eriksson

Marie Magnusson

Ordförande

Sekreterare

Jessica Johansson

Linda Nilsson

Justerare

Justerare

