Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid Sydsvenska Beagleklubbens digitala årsmöte via Google Meet den 11
april 2021
§ 1

Justering av röstlängden. 15 personer, varav 15 medlemmar, närvarande.

§ 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
Göte Sten. Justerare är tillika rösträknare vid ev. öppna omröstningar. Ev.
slutna voteringar sker via mail.

§ 5

Beslut om närvaro -och yttranderätt för icke-medlem.
Inga icke-medlemmar närvarande.

§ 6

Mötet befanns ha blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7

Dagordningen godkändes. Frågor utanför dagordningen tas upp under punkt
18.

§ 8

Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisorernas berättelse
redovisades och godkändes av mötet.

§ 9

Klubbens balans- och resultaträkning godkändes och beslöts att resultatet
överföres i ny räkning.
Beslöts att Kassaberätterättelsen revideras och bilägges (Bilaga 1) detta
prototokoll för att stämma med Balansräkningen

§ 10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år:
 Klubben ska anordna 1 st utställning: Växjö i augusti.
 Eventuellt arrangera en exteriörbedömning i Åkulla i juni
 Arrangera 2 drevprov (likt ordinarie prov) Jönköpings regionen i nov 2021
samt i januari 2022 i Älmhults regionen.
 Rörliga viltspårprov inom upptagningsområdet april – nov
 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 aktivt med att försöka öka medlemsantalet i vår Lokalklubb.
 Kalla till domarkonferens under september månad.
Planen godkändes av mötet.
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§ 12

Mötet beslutade att styrelsen fram till nästa årsmöte skall bestå av ordförande,
5 st. ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

§ 13

Till ordförande fram till nästa årsmöte nyvaldes Camilla Albertsson.

§ 14

Ingemar Zentio, Christa Edvardsson och Carina Arvidsson hade valt att avgå
ur styrelsen.
Camilla Albertsson nyvaldes på ett år som ordförande. Lena Karlsson och
Andreas Herbertsson nyvaldes som ordinarie ledamöter på två år och Folke
Johansson omvaldes för ytterligare två år. Som suppleanter på ett år omvaldes
Niklas Juntikka samt nyvaldes Robin Karlsson. Ordinarie ledamöterna Peter
Landsjö och Patrik Persson kvarstår i ett år.

§ 15

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

§ 16

Valberedning består av Ingemar Zentio som nyvaldes på 2 år som
sammankallande och Kenth Andersson Svala som omvaldes på 1 år.

§ 17

Beslutades att punkterna 13-16 var omedelbart justerade.

§ 18

Övriga frågor:
Göte Roman tog upp Medlemsutvecklingen, tråkigt att medlemstappet de
senaste åren varit över 40 personer, vår klubb är en av de klubbar som tappar
mest av alla LA. Viktigt att alla tar upp detta! Uppfödarnas roll som
rekryterare av valpköpare som nya medlemmar berördes. Diverse Facebookgrupper nämndes som viktiga forum.

§ 19

Priser och Diplom
Folke Johansson redovisade kortfattat säsongens drevprov. Diplom kommer att
skickas med post till samtliga pristagare på drevprov och viltspårprov.

§ 20

Den nyvalda Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. Avgående
styrelseledamöterna Ingemar Zentio, Christa Edvardsson (tyvärr ej
närvarande vid årsmötet) och Carina Arvidsson avtackades.

Vid protokollet
Folke Johansson/
Justerat:
Camilla Albertsson/ C A

Bengt Eriksson/ B E
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Göte Steen/ G S

Bilaga 1
Kassaberättelse Sydsvenska Beagleklubben 2020

Verksamhetsåret 2020 visade bokföringsmässigt intäkter på 14 816kr
och kostnader på 17 724,50kr, vilket gav ett underskott på 2 908,50kr.
Ingående tillgångar 2020-01-01 var 92 087,12 kr och utgående tillgångar 202012-31 var 89 178,62kr.
Under 2020 har klubben fortsatt arbetat för att respektive verksamhet skall bära
sina egna kostnader. Tyvärr har årets utställningar ställts in pga Covid 19, vilket
har gjort att intäkter från våra utställningar och lotterier har uteblivit.
Motsvarande överskott för 2019 var på drygt 24 000kr.

Karlshamn 2021-04-11

Camilla
Albertsson
Kassör
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