Svenska Björnhundklubben
Protokoll fört vid Klubbmöte 2016-02-27
Ordförande Håkan Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade
Klubbmötet för öppnat.
§1. Mötet beslutade att röstlängden skulle justeras om behov uppstod.
§2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Svensson.
§3. Till sekreterare för mötet valdes Jörgen Jönsson.
§4. Till justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall
justera protokollet valdes Nicklas Öhrman och Henrik Meijer.
§5. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom klubbens medlemmar, alla var
medlemmar och sålunda röstberättigade.
§6. Godkändes att kallelse till stämman blivit utlyst enligt stadgarna (i tidskriften
Björnhunden samt hemsida/facebook-sida).
§7. Dagordningen fastställdes och godkändes.
§8. Styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen.
Årsbokslut för 2015 visar ett minus på 4,647.36 kr. Det var under året 198
fullbetalande medlemmar, 30 familjemedlemmar, 29 valpmedlemmar samt 2
hedersmedlemmar. Revisorernas berättelse lästes upp.
§9. Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.
Förlusten på 4,647.36 kr balanseras i ny räkning.
§10. Inga uppdrag har inkommit till styrelsen från föregående klubbmöte.
§11. Mötet beslutade enligt revisorernas förslag och gav styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året.
§12.
a) Verksamhetsplanen för 2016 godkändes.
b) Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2016 skall vara oförändrad. Inga
styrelsearvoden utgår, reseersättning utgår med 18,50kr/mil.
c) Rambudgeten fastslogs. Budgeten för kommande år är en noll-budget.
§13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen;

Till ordförande i föreningen valdes Håkan Svensson till 2017
Ledamöter: Jörgen Jönsson omval 2018
Nicklas Öhrman till 2018
Christer Jörgensen till 2018
Kasper Eklöf till 2017
Oskar Fransson till 2017
Marcus Jarlblad till 2017
§14. Val av två revisorer för 2016: Alf Björns och Pål Cooper
Revisorsuppleanter för 2016: Mats Yngvesson och Anders Lundmark.
§15. Till valberedningen för 2016 valdes Kenny Borg (sammankallande), Göran Zakrisson
samt Mats Yngvesson
§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16
§17. Klubbens ställningstagande till förslag till ”Gemensamma nordiska provregler” ska
avgöras genom röstning.
Klubbmötet röstade Ja till förslaget om Gemensamma nordiska provregler.
§18. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

…………………………………….
Ordförande Håkan Svensson

………………………………………
Sekreterare Jörgen Jönsson

……………………………………..
Justerare: Henrik Meijer

……………………………………….
Justerare: Nicklas Öhrman

