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§1

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN

Röstlängden justerades till 12 röstberättigade medlemmar.

§2

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Till mötesordförande valdes Ulf Sörlin.

§3

MEDDELANDE OM STYRELSENS VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET

Styrelsen har utsett Hanna Walfridsson till mötets sekreterare.

§4

VAL AV JUSTERARE

Mötet valde Anna Viklund och Elisabeth Lundell som rösträknare samt justerare för mötet.

§5

MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSNING

Mötet finner att kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna.

§6

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, ÅRSBOKSLUT SAMT RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Verksamhetsberättelsen lästes igenom av deltagarna var för sig. Årsbokslutet samt resultat- och
balansräkningen redovisades av kassören. Resultat för några av årets aktiviteter redovisades var
för sig av kassören.

§8

REVISORERNAS BERÄTTELSE SAMT FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH
RESULTATRÄKNING SAMT BOKSLUT

Revisorerna har granskat föreningens räkenskaper. Samtliga poster är bokförda. Behållningen på

plusgiro, bankkonto och handkassa stämmer med den av kassören påtecknade balansräkningen.
Revisorerna föreslår att kassören och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen

omfattar samt att de av kassören påtecknade balans- och resultaträkningarna fastställs. Mötet
godkänner revisorernas berättelse, fastställande av balans- och resultaträkning samt bokslut.

§9

STYRELSENS ANSVARSFRIHET

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10

VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplanen lästes igenom av mötesdeltagarna var för sig. Mötet antar styrelsens förslag till
verksamhetsplan för 2015

§ 11

BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Budgeterat resultat för de planerade aktiviteterna under 2015 redovisades av kassören. Mötet antar
styrelsens förslag till budget för 2015.

§ 12

RESEERSÄTTNING OCH TRAKTAMENTEN FÖR STYRELSENS FUNKTIONÄRER

Mötet godkände den befintliga reseersättningen på 18,50 kr/mil. Ersättningen gäller för styrelsen,
revisorer samt funktionärer. Inget traktamente utgår, endast faktiska kostnader som vidimeras
med kvitto.

§ 13

VAL AV ORDFÖRANDE, ORDINARIE LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Mötet valde Robert Bohman som ordförande på omval (1 år). Mötet valde Torbjörn Åström och

Janerik Nilsson som ordinarie ledamöter på omval (2 år). Ledamöter som har mandat till 2016 är
Marléne Gustavsson och Anna Widerberg.
Mötet valde Helena Elander, Hanna Walfridsson, Maria-Brita Nilsson och Angelica Söder som
suppleanter på nyval (1 år).

§ 14

VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Som revisorer valde mötet Agnetha Hammarstedt och Maria Nilsson Sedlacek (1 år). Som
revisorssuppleanter valdes Kicki Olofsson och Solveig Bäckström (1 år).

§ 15

VAL AV VALBEREDNING

Moa Lövgren valdes som sammankallande på år. Elisabeth Lundell valdes på 2 år. En plats står som
vakant och styrelsen får i uppdrag att fylla denna plats vid senare tillfälle.

§ 16

BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV PUNKTERNA 13 - 15

Paragraf 13-15 justerades omedelbart.
§ 17

BEHANDLING AV FRÅGOR SOM ANMÄLTS TILL MÖTET

Inga frågor har anmälts till mötet.

§ 18

GENOMGÅNG AV HANDLINGAR TILL KLUBBENS FULLMÄKTIGEMÖTE

Robert Bohman gick igenom handlingarna i korthet med mötet.
Mötet beslutade att rekommendera delegaterna till fullmäktige att i likhet med klubbstyrelsen anse
att motionen angående krav på exteriörmerit för jaktmeriterad avelshund och krav på

apporteringsmerit för exteriörmeriterad avelshund redan är besvarad. Detta då det redan sker
arbete för att främja detta

Mötet beslutade att i enlighet med klubbstyrelsen motsätta sig motionen om att synliggöra alla
officiella meriter och utbildningar i valphänvisningen.

§ 19

ÖVRIGA FRÅGOR

Robert Bohman fick för tredje året i rad ta emot vårt vandringspris, Västerbottens Allroundgolden
för sina prestationer med hunden Ture under det gångna året.

-------------------------Mötets sekreterare: Hanna Walfridsson
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