Årsmötesprotokoll Svenska Vinthundsklubben Södra avdelningen.
Söndagen den 28 februari 2016 kl 1300
Bosjöklosters Församlingshem Bosjökloster
§1.

Mötets öppnande
Ordförande Lars-Erik Jansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§2.

Justering av röstlängden
Röstlängden lästes upp och kontrollerades mot aktuell medlemsförteckningen. Röstlängden
omfattade 19 röstberättigade medlemmar. Röstlängden förklarades härmed justerad.

§3.

Val av ordförande för mötet
Valdes: Robert Dirksen

§4.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Valdes: Inger Sjögren

§5.

Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall
justera protokollet:
Valdes: Christina Gustavsson och Charlotta Svensson

§6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar
Beslutades: Samtliga närvarande medlemmar har yttranderätt.
Endast medlemmar med betald medlemsavgift – enl. medlemsmatrikel- har rösträtt.

§7.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst:
Kallelsen har funnits i vinthundsklubbens PM som skickats ut i början av november 2015.
Information om mötet har också funnits på avdelningens hemsida.
Mötet har därmed blivit stadgeenligt utlyst.

§8.

Fastställande av dagordningen:
Dagordningen fastställdes

§9.

Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse
Behandlades: Revisorernas berättelse

§10.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust
Fastställdes: Balans- och resultaträkning beslutades att överföra årets resultat till 2016.

§11.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen
Inga uppdrag fanns

§12.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2015. Revisorerna poängterade
dock att den nya styrelsen skulle fastlägga en plan om hur tillgångarna
skall komma medlemmarna tillgodo.

§13.

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Beslöt årsmötet att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Beslöt årsmötet att godkänna styrelsens förslag till rambudget.
C. Beslut om förslag till HS på medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Beslöt att till HS föreslå oförändrad medlemsavgift 265:- helbet. 225:- familj. 250:- valpgåva
300:- utländskmedlem, utländsk valpgåva 150:-

§14.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 i klubbens
stadgar samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Beslutades att välja till Ordförande Bodil Celander på 1 år
att välja Agnes Malmström på 2 år
att välja Inger Sjögren på 2 år
att välja Christina Frödin Thörnkvist på 2 år
att välja till Suppleant Dan Hansson på 1 år
att välja till Suppleant Annelie Månsson på 1 år
Ledamöter med 1 år kvar: Karin Malmström , Charlotta Svensson och Christina Gustavsson
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar
Valdes till ordinarie revisorer: Mats Hansson och Per Nordahl
Valdes till suppleanter: Robert Dirksen och Yvonne Ljungström Christensen

§15.

§16.

Val av valberedning enligt § 9 i klubbens stadgar
Valdes till valberedning 1 år: Louise Le Plurat ( sammankallande)
2år: Alexandra Lindström
Fyllnadsval 1 år: Karin Nordahl

§17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16
Beslutades att punkterna 14-16 är omedelbart justerade. Mötet ajourneras kl 12.50
för omedelbar justering av §17, punkterna 14-16
mötet öppnades 13.05. Eva Larsson lämnade mötet under §17 vilket gör 18 röstberättigade.

§18.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före
årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet
skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan,
om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte beslut
Inga motioner var inkomna.
Årsmötet uppdrager till styrelsen att genomföra utbildning för alla styrelse medlemmar till
Certifierade Utställnings Ansvariga. Styrelsen skall redovisa uppdraget under §11 2017.
Uppdrag till styrelsen att fondera pengar till 30 års jubiléet. Finnas med i rambudget och
redovisas på årsmötet 2017.

§19.

Mötets avslutande
Avdelningens ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet

Höör 28 februari 2016

Inger Sjögren, Sekreterare
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Christina Gustavsson, Justerare

