Protokoll fört vid Falkenbergs brukshundklubbs årsmöte
den 28 februari 2012.
47 stycken medlemmar närvarande.
§1

Årsmötets öppnande.
Ordförande Johan Eriksson öppnade mötet och hälsade välkomna.
Johan Eriksson rapporterade att Philippa Falk med Kelly är med i SBKs talanggrupp
i lydnad. Medlemmarna gratulerar och önskar lycka till.

§2

Fastställande av röstlängd
Fastställande av röstlängd sker om det blir aktuellt med omröstning.

§3

Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med
årsmötesordföranden justera dagens protokoll.
Till att jämte årsmötesordförande justera dagens protokoll valdes Janne Svensson
och Mats Johansson.

§4

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 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 dagordning.
Dagordningen fastställdes.

§7

Styrelsens berättelse för det gångna året.
Styrelsens, sektorernas och kommitteernas verksamhetsberättelser gicks igenom.
Tillägg i tävlingssektorns berättelse, LP 2 Anette Hultén och Saga. Fredrik Wibäck
och Ior DM mästare i lydnad. Rallysektorn tävling i april. Sekreteraren gör rättelse
på originalet som sedan justeras. Verksamhetsplaneringen för 2012 gicks igenom
verksamhetsberättelserna och verksamhetsplaneringen godkändes.

§8

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

§9

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

§ 10

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11

Genomgång av verksamhetsplan med budget för innevarande verksamhetsår
samt avgivna motioner jämte styrelsens yttrande.
Verksamhetsplan se § 7. Budgetförslaget gicks igenom. SM konto 4540 skall ändras
och bokföras som en fodran. Budgeten för 2012 godkändes.

§ 12

Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhetsår.
Klubbavgiften föreslås oförändrad. Om SBK eller distriktet höjer sina avgifter skall
föreningen höja motsvarande summa.

§ 13

Val av styrelse, revisorer och valberedning.
a. ordförande
1 år
Johan Eriksson
b. v.ordförande
2 år
Fredrik Wibäck
c. skattmästare
2 år
Agneta Carlson
d. ledamot
2 år
Nina Thylin
e. ledamot
2 år
Bosse Andrén
f. suppleant
1 år
Roger Nordlinder
g. suppleant
2 år
Ulla Peterson
h. suppleant
1 år
Anna Andrén
g. revisor
1 år
Magnus Arvidsson
revisor
1 år
Reneé Isaksson
i. valberedning
sk.
Ulrika Engström 1 år kvar
2 år
Cajsa Johansson
1 år
Ingrid Salomonsson
j. Distriktsombud eller uppdra åt styrelsen att utse dessa.
Styrelsen fick i uppdrag att utse dessa.
k. Kontaktpersoner till avelsföreningarna.
Styrelsen fick i uppdrag att utse dessa.
Gun Engström adjungeras till styrelsen.

§ 14

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

§ 15

Övriga frågor.
Önskemål om ett samarbete mellan lydnad- bruks- agility och rallylydnad.
Tina Crafoord avtackades för sitt arbete med tävlingssektorn och styrelsen.
Alexandra Hoof avtackades från styrelsen.
Mikael Håkansson uppvaktades för sin seger i lag SM agility.
Klubbmästare i både Bruks o Lydnad blev Annika Svensson Wilsson och Jänta.
Bästa lydnadshund blev Helena Svensson och Spira.
Bästa allroundhund blev Annika Svensson Wilsson och Jänta.
Bästa brukshund blev Alexandra Hoff och Tyke.
LP 2 Anette Hultén och Saga.
LP 2 Annika Svensson Wilsson och Jänta.

§ 16

Årsmötets avslutande.
Lennart Eriksson överlämnade klubban till Johan Eriksson som avslutade mötet.
Klubben bjöd därefter medlemmarna på kaffe och smörgås.

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

……………………………………………………………………………………..
Justerare Jan Svensson
Justerare Mats Johansson

