Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid Sydsvenska Beagleklubbens årsmöte i Timsfors den 24 mars 2019
27 personer, varav 23 medlemmar, närvarande
§ 1

Justering av röstlängden. 23 medlemmar närvarande samt 4 icke medlemmar.

§ 2

Till ordförande vid årsmötet valdes Ingemar Zentio.

§ 3

Till protokollförare anmäldes Folke Johansson, vilket godtogs av mötet.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Bengt Eriksson och
Lars-Göran Larsson. Justerare är även vid behov rösträknare.

§ 5

Beslut om närvaro -och yttranderätt för icke-medlem. Icke-medlemmar beslöts
ha närvaro- och yttranderätt, dock ej rösträtt.

§ 6

Mötet befanns ha blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7

Dagordningen godkändes. Frågor utanför dagordningen tas upp under punkt
19.

§ 8

Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisorernas berättelse
redovisades och godkändes av mötet.
- Beslöts att en specifikation av utgifter för 2018 , specifikt underskott på
11671 kr för drevprovsverksamheten, redovisas av kassören.

§ 9

Klubbens balans- och resultaträkning godkändes och beslöts att resultatet
överföres i ny räkning.

§ 10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år:








Klubben ska anordna 3 st utställningar: Broby i april, Åkulla i juni och Åseda i
augusti
Delta på Jakthundens dag i Åkulla 5 maj.
Delta på Elmia Game Fair i maj-juni.
Ha som målsättning att arrangera drevprovspropaganda likt den som klubben
hade 2018 om intresse finns.
Genomföra en undersökning för intresset av en Aktivitetsdag 2020 (eventuellt
2019 om det finns stort intresse).
Arrangera minst ett fast drevprov 2019/2020.
Rörliga viltspårprov inom upptagningsområdet april – nov
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Ha som målsättning att hålla viltspårskurser på olika ställen inom klubbens
upptagningsområde om intresse finns.
Jobba för att få fler till att starta sina hundar på drevprov.
Jobba för att få fler till att starta sina hundar på viltspårprov och utställningar.
Jobba för att få fler intresserade för att utbilda sig till drevprovs/viltspårs
domare.
Jobba för att intressera och aktivera fler medlemmar att aktivt deltaga i
klubbens verksamhet
Verksamhetsplanen godkändes enligt ovan.
Camilla redogjorde samtidigt för den kommande Medlemsenkäten.

§ 12

Mötet beslutade att styrelsen fram till nästa årsmöte skall bestå av ordförande,
5 st. ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

§ 13

Till ordförande fram till nästa årsmöte omvaldes Ingemar Zentio.

§ 14

Ordinarie ledamöterna Christa Edvardsson och Folke Johansson omvaldes på
två år. Ledamöterna Anki Wikander, Peter Landsjö och Patrik Persson
kvarstår i ett år. Som suppleanter på ett år omvaldes Andreas Herbertsson,
Camilla Albertsson och Carina Arvidsson.

§ 15

Till revisorer omvaldes för ett år Jan-Åke Johannesson och Zerny Ekstrand.
Till revisorssuppleanter omvaldes Fredrik Fornander och Iréne Landsjö.

§ 16

Carina Arvidsson avgår efter två år i valberedningen, senast som
sammankallande.
Till valberedningen nyvaldes på 2 år Kenth Andersson Svala. Peter Gustafsson
och Arne Persson kvarstår 1 år med Arne som sammankallande.

§ 17

Beslutades att punkterna 13-16 var omedelbart justerade.

§ 18

Behandling av insända motioner eller förslag.
Inga insända motioner förelåg.

§ 19

Övriga ärenden.
Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att motionera om kommande
Championatsregler.

§ 20

Folke Johansson delade ut diplom och erhållna vandringspriser för Drevprov.
Avgående sammankallande i valberedningen avtackades med blommor av
Ingemar Zentio.
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§ 21

Ordförande förklarade årsmötet avslutat och därefter bjöd klubben på kaffe
med tilltugg.

Vid protokollet
Folke Johansson/
Justerat:
Ingemar Zentio/ I Z

Bengt Eriksson/ B E
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Lars-Göran Larsson/ L-G L

