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Ärende:

Årsmöte, Svenska Brukshundklubben Hallandsdistrikt

Tid:

2018-03-01 kl. 19.00

Plats:

Falkenbergs brukshundklubb

Närvarande: 25 stycken

§ 801

Mötets öppnande.
Stefan Dahlhielm hälsade alla välkomna till distriktets årsmöte. Mötet förklarades för
öppnat.

§ 802

Fastställande av röstlängd
Beslöt mötet att fastställa röstlängden vid votering.

§ 803

Val av mötesordförande
Mötet beslöt att välja Arne Jonsson till mötesordförande.

§ 804

Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare
Anmäldes att styrelsen utsett Lise-Lott Svensson till sekreterare vid årsmötet.

§ 805

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammansmed mötesordföranden
skall justera protokollet
Valdes Anna Fallkvist och Bo Dahlberg - tillika rösträknare vid behov - att jämte
ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 806

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och personer
enligt §7 moment 6
Mötet beslöt enligt ovan

§ 807

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelsen utsänd 2017-12-16. Mötet förklarade årsmötet stadgeenligt utlyst.

§ 808

Fastställande av dagordning
Fastställdes enligt förslag

§ 809

Genomgång av
a) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål
och uppdrag från föregående årsmöte enligt sidan 4 ff i årsmöteshandlingarna.
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b) Balans- och resultaträkning enligt sidan 10 - 11.
c) Revisorernas berättelse enligt bilaga.
§ 810

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska
dispositioner
Utgående balans fastställdes samt de ekonomiska dispositionerna godkändes av
årsmötet.

§ 811

Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Årsmötet beslöt enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret. (2017).

§ 812

Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende
a) Mål enligt sidorna 12 - 13 i årsmöteshandlingarna
b) Rambudget för innevarande verksamhetsår (2018) enligt sidan 14.
c) Medlemsavgift enligt 4§ för närmast kommande verksamhetsår (2019)
d) Andra ärenden samt motioner, vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi enligt sidan 14.

§ 813

Beslut i ärenden enligt punkt 812
a) Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår fastställdes,
Beslöts att godkänna enligt styrelsens föredragning
b) Inriktning för nästkommande verksamhetsår.
Beslöts att godkänna enligt styrelsens föredragning
c) Lokalklubbarnas avgift till distriktet för nästkommande verksamhetsår (2019)
Beslöts vara oförändrad såvida inte FS ändrar några avgifter på kongressen
2018.
d) Inga andra ärenden

§ 814

Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Fastställdes enligt förslag i Verksamhetsberättelsen.

§ 815

Val av distriktsstyrelse enligt §8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
a) Till ordförande, för ett år valdes enhälligt Magnus Karlsson
b) Till 1:e vice ordförande, valdes på ett år Tomas Samuelsson
c) Till 2:e vice ordförande, nyval på två år Morgan Johansson
d) Till kassör, nyval på ett år Ann-Lis Brorsson
e) Till ledamot, nyval på två år Anders Edwardsson
f) Till ledamot, omvaldes på två år Jeanette Hallman
g) Till 1:e suppleant, nyval på två år Jan Svensson
h) Till 2:e suppleant, nyval på två år Annika Bengtsson
i) Till 3:e suppleant, nyval på ett år Helen Andersson

§ 816

Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt §9
Till ordinarie revisorer för ett år omvaldes Sven-Göran Nilsson och Monica
Dahlberg.
Till revisorssuppleanter valdes för ett år Ann-Sofie Johansson och ett år Pia Forss.
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§ 817

Val av valberedning enligt §10
Till valberedningen valdes för två år Tomas Forss och som sammankallande i
valberedningen för ett år valdes Kenneth Brorsson och Carina Haglund för ett år.
Som ersättare i valberedningen valdes för ett år, Kennet Gustafsson

§ 818

Beslut om omedelbar justering av punkterna 815-817
Mötet beslöt om omedelbar justering av § 815 a-h samt § 816 och § 817.

§ 819

Beslut om distriktstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte
behandlats
Inga ärenden / motioner

§ 820

Mötets avslutande
Magnus Karlsson tackade de närvarande och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

_______________________
Lise-Lott Svensson
Sekreterare

Justeras:

Mötesordförande
Arne Jonsson

_______________________________________
Justeringsman
Justeringsman
Anna Fallkvist
Bo Dahlberg

.

