Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid Sydsvenska Beagleklubbens årsmöte i Växjö den 7 mars 2012.
26 personer, varav 25 medlemmar, var glädjande nog närvarande.
§ 1

Justering av röstlängden. 25 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 Markus Karlsson
och Patrik Persson.

§ 5

Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke-medlem. Beslöts att närvarande
icke-medlemmar får yttra sig.

§ 6

Mötet befanns ha blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7

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

§ 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.

§ 10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år: 3 st utställningar
(Broby, Eksjö och Åseda), 2 st Ordinarie drevprov och särskilda drevprov.
Deltagande kommer eventuellt att ske vid Jakt och Fiskemässan i Bosjökloster.
Drevdomarekonferens planeras i början på september. Viltspårsverksamhet
kommer att pågå maj – september (rörliga prov).
Verksamhetsplanen godkändes av mötet.

§ 12

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

§ 13

Till ordförande fram till nästa årsmöte valdes Ingemar Zentio.

§ 14

Christer Ohlsson och Zerny Ekstrand hade valt att avgå ur styrelsen. Till
ordinarie styrelseledamöter för två år omvaldes Folke Johansson och Petra
Karlsson samt nyvaldes Per-Erik Nilsson. Ordinarie ledamöterna Patrik
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Persson och Ingvar Abramsson kvarstår ytterligare ett år. Fredrik Svensson
och Christa Edvardsson invaldes som suppleanter på ett år.
§ 15

Till revisorer omvaldes för ett år Jan-Åke Johannesson samt nyvaldes Eva
Persson. Till revisorssuppleanter omvaldes för ett år Bengt och Ella-Maria
Björkman.

§ 16

Till valberedningen valdes Nicklas Arvidsson som sammankallande. Markus
Karlsson fyllnadsvaldes på ett år som ersättare för Svante Jonsson och Eva
Persson invaldes på 2 år.

§ 17

Beslutades att punkterna 13-16 var omedelbart justerade.

§ 18

Behandling av insända motioner eller förslag.
Inga motioner från medlemmar i klubben hade inkommit.
Ett antal motioner till Beaglefullmäktige från olika lokalavdelningar
behandlades:
- 134-2011; Motion J-HBlK angående ungdomssatsning.
Motionen bifölls av årsmötet.
- 136-2011; Motion ÖBlK angående problem med tillgång
på Drevprovsdomare. Motionen bifölls ej av årsmötet.
- 137-2011; Motion ÖBlK angående vargfrågan. Motionen
bifölls, efter votering, ej av årsmötet men klubben stöder
förslaget som sådant.
- 138-2011; Motion NbBlK , angående årets
utställningshund. Motionen bifölls, efter votering.
- 139-2011; Motion ÖgBlK angående att återinföra
drevprovsberättelser i Beagle. Motionen bifölls av årsmötet
med kommentaren att inte dra ner på övrig information
angående utställningsresultat och liknande.
- 140-2011; Motion NbBlK angående meritering för
jaktchampionat. Motionen bifölls ej.
- Norrbotten 2; Motion från Sune Karlander angående
ändrade krav för jaktchampionat. Motionen bifölls ej.
- Västsvenskas: Motion från Lars-Gunnar Svensson
angående Elitprov, Cert på utställning och Regler för
uttagning till SM. Motionen bifölls ej, men beslöts att
föreslå BF att ”Elitprovsfrågan” hänskjutes till
Regelrevideringsgruppen.

§ 19

Övriga ärenden:
Upprop angående rovdjursmanifestation i Växjö 24 april 2012. Beslöts att
stödja denna och att så många som möjligt åker dit.
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Beslöts att godkänna styrelsens förslag att välja Petra Karlsson, Zerny
Ekstrand och Folke Johansson till BF-delegater vid BF den 5 maj 2012 i
Södertälje.

§ 20

Folke Johansson redovisade säsongens drevprovsresultat och delade ut priser
och diplom till säsongens pristagare på drevproven.
Eva Persson och Ingemar Zentio tilldelades Förtjänsttecken.
Petra Karlsson tilldelades Förtjänstmärke.
Avgående styrelseledamöter, Eva Persson, Christer Ohlsson och Zerny
Ekstrand, avtackades.

§ 21

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

Vid protokollet
Folke Johansson/FOLKE JOHANSSON
Justerat:
Ingemar Zentio/
INGEMAR ZENTIO

Markus Karlsson/
MARKUS KARLSSON

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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Patrik Persson/
PATRIK PERSSON

