Haninge Brukshundklubb

Årsmötesprotokoll 2018

Mötet hölls torsdagen den 8 februari i klubbstugan i Riddartorp.

1.

Mötets öppnande
Monica Karlsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2.

Fastställande av röstlängd
Av utsänd närvarolista konstaterades att 26 stycken röstberättigade medlemmar var närvarande.

3.

Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens val av sekreterare
Till årsmötesordförande valdes Christer Malmström, styrelsens val av sekreterare var Margareta
Rollsten.

4.

Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.
Birgitta Cau och Christina Winberg föreslogs. Birgitta Cau och Christina Winberg valdes till justerare
att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare.

5.

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse har publicerats på bl.a. HBK:s hemsida och därmed konstateras att årsmötet blivit utlyst
enligt stadgarna.

6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enl. § 7 mom. 2
Inget beslut om närvaro.

7.

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

8.

Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse

Styrelsens, tävlingssektorns, agilitysektorns, rallylydnadssektorn, nose worksektorn, bruks och
lydnadssektorn och utbildningssektorns verksamhetsberättelser genomlästes och lades till
handlingarna.

9.

Revisorernas berättelse
Christer Malmström läste upp revisorernas berättelse där de rekommenderar årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för 2017. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

10.

Fastställande av balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
Sammanställningen av HBK:s räkenskaper under tiden 2017-01-01 – 2017-12-31 lästes igenom,
godkändes och lades till handlingarna.

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter i Haninge Brukshundklubb ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.

12.

Genomgång av verksamhetsplan med budget för innevarande år
Verksamhetsplanen och budgeten gicks igenom, den godkändes och lades till handlingarna.

Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhetsår

13.

Styrelsens förslag för nästkommande år (2019) är att medlemsavgiften är oförändrad. Styrelsens
förslag godkändes.

14.

Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år, av inriktning för närmast
kommande
verksamhetsår och av klubbavgift för nästkommande verksamhetsår
Fastställs verksamhetsplan med budget och inriktning är oförändrat och att medlemsavgiften är
oförändrad..

15. Val av:
a)

Ordförande i styrelsen för en tid på 1 år
Valdes: Kerstin Ivarsson

b)

Kassör för en tid av 2 år
Valdes: Birgitta Cau

c)

Sekreterare för en tid av 2 år
Valdes: Margareta Rollsten

d)

1 ordinarie ledamot för en tid av 2 år
Valdes: Jonathan Berglund

e)

1 suppleant för en tid av 2 år
Valdes: Cecilia Grins

f)

1 revisor för en tid av 2 år
Valdes: Roger Borgström

g)

2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år
Valdes: Lena Andersson och Susanne Ståhlström

h)

Valberedning
Valdes: Susanne Ståhlström och Agneta Cottin

j)

Ombud jämte suppleanter till distriktsmöten eller uppdrag till styrelsen att utse dessa
Lämnas i uppdrag åt styrelsen att utse dessa.

16.

Fråga om omedelbar justering av punkt 15
Punkten 15 förklarades omedelbart justerad.

17.

Motioner
Inga motioner.

18.

Valberedningens förslag till kommittéer och sektorer
Det godkändes att styrelsen beslutar om kommittéer och sektorer.

19.

Övriga frågor
Info om hur stugans värmefläkt skall skötas. Genomgång av enkät: ”Belöningssystem”. Förslag med ett
belöningssystem är att man skall tjäna ”pengar” när man hjälper till för klubbens räkning. Pengen kan
användas till utbildning, tävling eller veterinär. Man ansvarar själv och vänder sig till kassören som är
den enda som kan utbetala mot uppvisande av kvitto. 20 pengar för arbetad timme. Provperiod på ett
år. Styrelsen arbetar vidare med detta och återkommer till medlemsmötet. Styrelsen informerade om
att under året 2017 slutförde klubben en stor renovering av det elektriska på parkering, planer och i
klubbstugan. Ekonomiskt blev det en stor kostnad men vi klarade det bra.

20.

Prisutdelning
Priser delades ut till klubbmästare, mottagare av vandringspriser med flera, se tävlingskommitténs
verksamhetsberättelse.

21. Mötets avslutande
Ordförande Kerstin Ivarsson tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet för
avslutat..

_____________________________
.

Sekreterare Margareta Rollsten

_____________________________
Justerare Birgitta Cau

_____________________________
Mötesordförande Christer Malmström

_____________________________
Justerare Christina Winberg

