Protokoll fört vid Sydsvenska Beagleklubbens årsmöte i Växjö den 9 mars 2008.
24 medlemmar samt 2st icke medlemmar närvarande.
§ 1

Justering av röstlängden. 24 medlemmar närvarande.

§ 2

Till ordförande vid årsmötet valdes Bengt Björkman.

§ 3

Till protokollförare valdes Ingemar Zentio.

§ 4

Till justeringsmän jämte ordföranden valdes Zerny Ekstrand och
Ingvar Abramsson.

§ 5

Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke medlem. Närvarande icke medlem
2 st får yttra sig men ej rösta.

§ 6

Mötet befanns ha blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7

Dagordningen godkändes, med tillägg § 12B. Frågor utanför dagordningen tas
upp under § 18

§ 8

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

§ 9

Klubbens balans- och resultaträkning godkändes.

§ 10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år: 3 st utställningar 2st
Ordinarie drevprov och särskilda drevprov. Deltagande vid Jakt och
Fiskemässan i Bosjökloster. En Beagleträff i början av augusti i Älmhult.

§ 12a

Till ordförande fram till nästa årsmöte valdes Ingemar Zentio.

§ 12b

Mötet beslutade att styrelsen i fortsättningen skall bestå av 7 st ledamöter.

§ 13

Till ordinarie styrelseledamöter för två år omvaldes Eva Persson, Folke
Johansson. Nyval för två år Petra Karlsson och Nicklas Arvidsson.

§ 14

Till revisorer omvaldes för ett år Bernt Karlsson och Harald Jansson. Till
revisorssuppleanter nyvaldes för ett år Markus Karlsson och Zerny Ekstrand.

§ 15

Till valberedning nyvaldes Stefan Persson samt omvaldes Mats Dalén och Allan
Gustavsson. Allan sammankallande.

§ 16

Beslutades att punkterna 12-16 var omedelbart justerade.

§ 17

Behandling av inkomna motioner: Mälardalens Beagleklubb vill att BCS
jobbar med andra hundklubbar angående rovdjursfrågan. BIFALLES.

Östergötlands Beagleklubb vill att jaktprovsresultaten även i framtiden skall
redovisas i tidningen Beagle. BIFALLES.
Bergslagens Beagleklubb, Vill att det ska finnas möjlighet att erövra
viltspårchampionat även för Beagle. AVSLÅS
Östsvenska Beagleklubben 3 motioner.
Vill att ett allround-SM för Beagle införs. AVSLÅS
Vill slopa kravet på första pris från ordinarie drevprov i championatet.
AVSLÅS.
Vill att tredjepris på drevprov skall räcka för att få ett J i stamtavlan införs.
AVSLÅS
§ 18

Övriga ärende: Mötet beslutade av skicka Ingemar Zentio och Stefan Persson
till BF 2008.

§ 19

Folke Johansson redovisade drevprovsresultaten och delade ut priser och
diplom till säsongens pristagare på drevproven.
Ingemar Zentio delade därefter ut förtjänstmärken i Brons till, Bengt
Björkman, Folke Johansson, Eva Persson och Solveig Abramsson och
förtjänsttecken i Silver till Bengt Björkman
Följande personer avtackades med blommor efter ett mycket gott arbete i
styrelsen under många år, Bengt Björkman, Gösta Lergeborg, Sören Johansson
och Markus Karlsson.

§ 20

Orförande förklarade årsmötet avslutat och därefter intogs en gemensam
middag.
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