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Protokoll fört vid Svenska Björnhundklubbens årsmöte 2013-05-04 på
Vargön
Närvarande: 16st var närvarande på mötet.

§1. Ordförande Håkan Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Justering av röstlängden: 16st röstberättigade medlemmar var närvarande
§3. Till ordförande för mötet valdes Ove Henriksson.
§4. Till sekreterare för mötet valdes Mona B Asserwall.
§5. Till justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera
protokollet valdes P-O Dalemar och Anders Poutiainen.
§6. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom klubbens medlemmar, alla var medlemmar.
§7. Godkändes att kallelse till stämman blivit stadgenligt utlyst.
§8. Dagordningen fastställdes och godkändes.
§9. Styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen. Årsbokslut för 2012 som visade ett minus
på 14,868 kr. Det var under året 222 fullbetalande medlemmar samt 29 familjemedlemmar.
Revisorernas berättelse lästes upp.
§10. Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust. Förlusten på
14,868 kr balanseras i ny räkning.
§11. Inga uppdrag har inkommet till styrelsen från föregående klubbmöte.
§12. Mötet beslutade enligt revisorernas förslag och gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
året.
§13. A. Verksamhetsplanen för 2013 godkändes.
B. Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2012 skall vara oförändrad. Inga styrelsearvoden
utgår, reseersättning utgår med 18,50kr/mil.
C. Rambudgeten fastslogs. Klubbens målsättning är att få ett + på 5000kr för 2013.
§14. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen enl. § 8
Till ordförande i föreningen valdes

Håkan Svensson till

2014

Ledamöter:

omval

2014

nyval

2015

Peter Nyberg

Jörgen Jönsson
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Marcus Jarblad

nyval

2015

Daniel Magnusson

omval

2015

Tidigare valda i styrelsen fram till 2014 är: Mona B Asserwall, Cecilia Andersson.
§15. Val av två revisorer: Alf Björns och Pål Cooper

omval

2014

Revisorsuppl: Mats Yngvesson omval och Anders Lundmark nyval.

2014

§16. Till valberedningen valdes Kenny Borg sammank

2015

Valberedning Lars-Olov Nilsson

2014

§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
§18. A. Inkomna motioner: En motion med två förslag har inkommit. Motionen avslås pga. att den är
ofullständig. Styrelsen får i uppdrag att se över motionen och presentera ett förslag till nya regler för
uppfödarpriset på Rättviksträffen i sommar.
B. Rättviksträffen: Medlemsträffen i Rättvik planeras som vanligt i samband med hundutställningen i
sommar. Klubben skall from i år dela ut ett pris till bästa karelare vid utställningen på lördagen, BIR
och BIM.
C. Klubbkampen: Klubbkampen kommer i år att hållas i Västernorrland. Provet planeras till 2:a
helgen under jaktuppehållet.
D. Jaktlotteri: Lotter för 30,000 hoppas vi sälja i år. Nytt för i år är att det är pengar i vinst. Dragning
sker vid Rättviksträffen.
E. Fäviken: Klubben kommer att vara representerad vid Fäviken game fair.
Det uppkom en diskussion Ang om prisplacketer skall skickas ut till hundägarna eller hämtas.
Styrelsen fick i uppdrag att ta upp frågan.
Vad skall nästa årsmöte hållas? Frågan kom upp och får bearbetas av styrelsen.
§19. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Ordförande

Sekreterare

Justeras

Justeras

