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Närvarande: 14 personer
§1

Birgitta hälsade alla välkomna och förklarar möte öppnat.

§2

Röstlängden fastställs till 14 stycken.

§3

Årsmötet väljer John-Åke Andersson till att leda
årsmöteshandlingarna.

§4

Styrelsen meddelar att Viktoria Mikaelsson utsetts till att föra dagens protokoll.

§5

Till att justera dagens protokoll valdes Kristina Westberg
och Carina Thor.

§6

Alla närvarande är medlemmar i föreningen.

§7

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.

§8

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§9

a) Verksamhetsberättelsen för det gångna året gicks igenom och lades till
handlingarna. I årsmöteshandlingar går att läsa hur uppsatta mål och uppdrag ska
uppnås.
b) Balans och resultaträkning gicks igenom och lades till handlingarna.
c) Revisorn Lena Ruda läste upp revisorernas berättelse som sedan lades till
handlingarna.

§ 10

Den föredragna balans och resultaträkningen fastställdes. Årsmötet beslutade att

överföra det balanserade resultatet på -5353,03 kr i ny räkning
§ 11

Styrelsen beviljas ansvarfrihet för det gångna året.

§ 12.

a) Lokalklubbstyrelsens förslag avseende mål läggs till handlingarna.
b) Rambudget för innevarnade verksamhetsår föredras och läggs till
handlingarna. Rambudget för närmast följande verksamhetsåret förslås likna
2015 års rambudget. Budget har justeras inom några sektorer för att undvika
ett negativt resultat i samband med bokslutet.
c) Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för närmast kommande
verksamhetsår
d) Inga ärenden eller motioner har inkommit.

V:a Medelpads Brukshundklubb Årsmöte
§ 13.

2016-02-20

Beslut enligt §12
a) Målen godkändes
b) Rambudget för innevarande och närmast kommande verksamhetsår
godkändes.
c) Mötet godkänner oförändrad medlemsavgift.
d) Inga ärenden eller motioner

§ 14.

Planerade aktiviteter har redovisats i årsmöteshandlingarna. De föredrogs och
lades till handlingarna.

§ 15.

a) Till ordförande väljs Birgitta Forsberg på 1år omval
b) Till sekreterare väljs Lena Hedlund på 2 år omval
c) Till ordinarie ledarmöter väljs Ove Wikström på 2 år omval och Anette
Hansson på 2 år nyval.
d) Till suppleant i styrelsen väljs Gabriella Högberg på 2 år nyval.
Suppleanternas tjänstgöringsordningar är 1 Gabriella Högberg och 2 Rund Öhrn

§ 16

Till revisorer väljs Monica Nilsson och Lena Ruda, båda 1 år omval
Till revisorsuppleanter väljs Susanne Sjödin på 1 år nyval och Eva Forslin 1 år
omval.
Revisorsupplenaternas tjänstgöringsordning är 1 Eva Forslin och 2 Susanne
Sjödin.

§ 17

Till valberedningen väljs Annika Strand, sammankallande på 1 år nyval
I valberedningen väljs också Malin Savander, på 1 år nyval, in. Valberedningen
får i uppdrag att fylla den vakanta platsen som finns i valberedningen.

§ 18

Punkterna 15-17 förklaras omedelbart justerade.

§ 19

Inga fler beslut fanns att ta.

§ 20

Handlingarna inför distriktsfullmäktige finns att läsa på
www.sbkmellannorland.org. Styrelsens medlemmar och de som tänk delta på
distriktsfullmäktige ombeds läsa igenom materialet.

§ 21.

Mötesordförande John-Åke tackade alla för visat intresse och förklarade
därmed årsmötet avslutat.
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Vid pennan

Mötesordförande

____________________

____________________

Viktoria Mikaelsson

John-Åke Andersson

Justeras
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Kristina Westberg

Carina Thor

