Protokoll fört vi Falkenbergs Brukshundklubbs årsmöte
den 25 februari 2014.
45 stycken medlemmar närvarande.

§1

Årsmötets öppnande.
Ordförande Johan Eriksson öppnade mötet och hälsade välkomna
Berättade om sin tid som aktiv först i Hundungdom och senare i Brukshundklubben.
Han har tillsammans med många av de närvarandevarit med om USM 1995, Bruks
o IPO SM 2009 och Lydnad o Agility SM 2013.

§2

Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 45 stycken stycken medlemmar.

§3

Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med
årsmötesordföranden justera dagens protokoll.
Till att jämte årsmötesordföranden justera dagens protokoll valdes Ulla-Carin
Hemmingsson och Anneli Andersson.

§4

Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelsen stadgeenligt utskickad den 30 december 2013. Besvarades med Ja.

§5

Val av årsmötesordförande samt styrelsens val av sekreterare.
Till årsmötesordförande valdes Lennart Eriksson och till sekreterare Gun Engström.

§6

Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes med ett tillägg under övriga frågor.

§7

Styrelsens berättelse för det gångna året.
Styrelsens, sektorernas och kommitteernas verksamhetsberättelser gicks igenom och
godkändes. Verksamhetsplaneringarna gicks igenom och godkändes.

§8

Revisorernas berättelse för det gångna året.
Revisorernas berättelse lästes upp av Magnus Arvidsson. Läggs till handlingarna.

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska
dispositioner.
Resultat- och balansräkning gicks igenom och godkändes.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 11

Genomgång av verksamhetsplan med budget för innevarande verksamhetsår
samt angivna motioner jämte styrelsens yttrande.
Verksamhetsplanerna med tillägg av Agilitytävling den 30-31 juli och budgeten för
2014 godkändes.
Inga motioner fanns inlämnade.

§ 12

Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhetsår.
Styrelsens förslag om en höjning med 10 kronor fr.o.m. 1 januari 2015 godkändes.

§ 13

Val av styrelse, revisorer och valberedning.
a, ordförande
1 år
Ingrid Salomonsson
b, v.ordförande 2 år
Thomas Bengtsson
c, kassör
2 år
Rebecka Jägryd
d, ledamot
2 år
Roger Nordlinder
ledamot
2 år
Magnus Arvidsson
e, suppleant
1 år
Anna Furuholm Karlsson fyllnadsval
suppleant
2 år
Karin Svensson
suppleant
1 år
Sylvia Johansson
f revisor
1 år
Mats Hedberg
revisor
1 år
Annika Svensson Wilson
revisorsuppl
1 år
Hasse Nilsson
g valberedn
1 år kvar
Ulrika Engström sk.
2 år
Gun Engström
1 år
Anna Andrén
e Distriktsombud eller uppdra åt styrelsen att utse dessa.
Styrelsen fick i uppdrag att utse dessa.
f Kontaktpersoner till avelsföreningarna.
Styrelsen fick i uppdrag att utse dessa.
Gun Engström adjungeras till styrelsen.

§ 14

Fråga om omedelbar justering av § 13.
§ 13 justerades omedelbart.

§ 15

Övriga frågor.
Föreningen har fått en förfrågan om att medverka i ”Gå för vatten” den 3 maj kl
12.00 – 15.00 på Vallarna och Hertigen. Sponsorer betalar en avgift för varje
startande. Pengarna delas mellan föreningarna och projektet ”Borra för vatten” i
Kenya. Ingrid Salomonsson är kontaktperson. Hon behöver hjälp under dagen med
lastning och utkörning av material.

§ 16

Årsmötets avslutning.
Lennart Eriksson avslutade mötet och överlämnade klubban till nya ordföranden
Ingrid Salomonsson.
Johan Eriksson avtäckte en tavla med minnen från SM 2013.
Ingrid Salomonsson avtackade de avgående styrelsemedlemmarna, Johan Eriksson,
Fredrik Wibäck, Agneta Carlson, Bosse Andrén och Anna Andrén med blommor.
Johan Eriksson. Lennart Eriksson, Kerstin Nilsson och Gun Engström uppvaktades
med minnesalbum från USM, SM 2009 och SM 2013.

Klubbmästare i Bruks blev Helen Andersson och Beda.
Klubbmästare i Lydnad blev Cissi Arvidsson och Mini.
Bästa Lydnadsekipage 2013 blev Cissi Arvidsson och Mini.
Bästa Brukshundsekipage blev Annika Svensson Wilson och Jänta.
Klubbmästare i Agility small
Marie Hansson och Zoe.
medium Ola Berg och Dixie.
Large
Ola Berg och Vadå.
Klubbmästare i Rallylydnad blev Ulla Pettersson och Clara.
Bästa Rallylydnadsekipage blev Lotta Thorén och Engla

…………………………………………………………………………………………………..
Ordförande Lennart Eriksson
Sekreterare Gun Engström

…………………………………………………………………………………………………..
Justerare Ulla-Carin Hemmingsson
Justerare Anneli Andersson

