DAGORDNING ÅRSMÖTE
Golden retrieverklubbens Västerbottensektion
Datum 2018-02-14
§1

Justering av röstlängden

§2

Val av ordförande för mötet
Sittande ordförande Janerik Nilsson väljs till mötets ordförande.

§3

Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
Sittande sekreterare Jennifer Jern väljs till sekreterare för mötet.

§4

Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande
justera protokollet
Angelica Söder & Robert Bohman väljs till rösträknare och protokolljusterare.

§5

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Mötet har annonserats i Goldennytt innan jul, samt även utlysts på Facebook och
hemsidan. Detta är stadgeenligt och mötet är därmed behörigen utlyst.

§6

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs

§7

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat
och balansräkning
Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut läses igenom av varje deltagare för
sig. Ordförande redovisar valda delar av årsbokslutet.

§8

Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och
resultaträkning samt bokslut
Årsbokslutet med resultat- och balansräkning redovisas av ordförande och några
enskilda aktiviteters resultat redovisades noggrannare.
Revisorerna föreslår beviljad ansvarsfrihet för styrelsen 2017, och mötet fastställer
balans- och resultaträkning för år 2017.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 10

Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen läses igenom av mötesdeltagarna var för sig.
Mötet lyfter att det finns ett behov av att utbilda fler testledare. Detta är dock svårt inom
klubben eftersom den enda kvalificerade inte är intresserad just nu.
Funktionärsutbildning dock aktuellt.
Mötet fastställer verksamhetsplanen.

§ 11

Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
Budgeten för 2018 redovisas av ordförande. Mötet antar styrelsens förslag till budget
för verksamhetsåret 2018.
Robert Bohman har blivit kontaktad av en instruktör, Lotta Byström, som är intresserad
av att komma och hålla en kurs i jakt för oss.

§ 12

Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och
övriga funktionärer
Mötet godkänner den befintliga reseersättningen på 18,50 kr/mil. Detta gäller för
styrelsemedlemmar, revisorer och övriga funktionärer med längre än 3 mil enkel väg.
Traktamenten betalas inte ut.

§ 13

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Janerik Nilsson omväljs av mötet till ordförande på 1 år.
Mötet väljer ordinarie ledamöter enligt följande: Jennifer Jern, omval 2 år; Elisabeth
Lundell, omval 2 år; Catarina Sandberg, omval 1 år; Torbjörn Åström, innehar mandat
för 2017.
Robert Bohman, nyval 1 år, suppleant i styrelsen.

§ 14

Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
Som revisorer väljer mötet: Ingrid Sjöberg (omval 1 år) och Lennart Jern (nyval 1 år)
Som revisorsuppleanter väljs: Kicki Olofsson (omval 1 år) och Solveig Bäckström
(omval 1 år)

§ 15

Val av valberedning om tre personer varav en ordförande.
Mötet väljer Angelica Söder som sammankallande i valberedningen. Två platser förblir
vakanta.

§ 16

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Justering av punkterna 13-15 verkställs

§ 17

Behandling av frågor som senast den 1 oktober anmälts till styrelsen eller av
denna underställts mötet.
Inga frågor har inkommit förutom motionen nedan.

§ 18

Genomgång av handlingar till klubbens fullmäktigemöte
Motion till fullmäktigemöte angående klassammanslagning i Open Show vid få
anmälningar.
Klubbstyrelsen rekommenderar fullmäktige att avslå motionen.
Mötet föreslår att styrelsen går vidare med motionen under fullmäktige.

§ 19

Övriga frågor
Jeanette Hedström och Fabian Bockholt avtackas efter sina år i styrelsen.
Utmärkelser:
Årets allroundgolden delas inte ut i år.
Årets viltspårshund delas inte ut i år.
Årets jaktprovshund delas ut till Miklaus Frigga (Wera), ägare Gudrun Kågström.
Årets utställningshund delas inte ut i år.

§ 20

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
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