Protokoll fört vid Sydsvenska Beagleklubbens årsmöte i Växjö den 15 mars 2009.
23 medlemmar närvarande.
§ 1

Justering av röstlängden. 23 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 Stefan Persson.

§ 5

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

§ 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 resultatet överföres i ny
räkning.

§ 10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11A

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år: 3 st utställningar 2st
Ordinarie drevprov och särskilda drevprov. Deltagande kommer att ske vid
Elmia Game Fair, Jaktmässa på Björnö Slott samt Jakt och Fiskemässan i
Bosjökloster. En Beagleträff kommer att hållas i början av augusti i Älmhult.

§ 11B

Styrelsens förslag till rambudget redovisades och godkändes av mötet.

§ 12

Mötet beslutade att styrelsen fram till nästa årsmöte skall bestå av 7 st
ledamöter. När/Om de reviderade LA-stadgarna om styrelsesammansättning
har trätt i kraft kommer styrelsesammansättningen att vara enligt denna.

§ 13

Till ordförande fram till nästa årsmöte valdes Ingemar Zentio.

§ 14

Till ordinarie styrelseledamöter för två år omvaldes Ingvar Abramsson och
nyvaldes Kent Sandquist. Kent Sandquist ersätter Inger Karlsson, som valt att
avgå ur styrelsen.

§ 15

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

§ 16

Till valberedningen nyvaldes Bengt Björkman samt omvaldes Stefan Persson
och Allan Gustavsson. Stefan är sammankallande i valberedningen.

§ 17

Beslutades att punkterna 13-16 var omedelbart justerade.

§ 18

Inga motioner hade kommit in.

§ 19

Övriga ärenden:
-Styrelsen påminde om att motioner till kommande BF 2010 skall vara
styrelsen tillhanda senast 1 oktober 2009. Beslöts att information om detta
skall läggas ut på hemsidan samt i Beagle nr 2/2009. Ingemar Zentio
ombesörjer att detta blir utfört.
- Göte Roman föreslog att en genomgång av tidigare motioner skall göras.
Sannolikt är det en del av dessa som är värda att aktualiseras igen, t. ex. att
samordna RR-prov med vanligt drevprov. Stefan Persson fick uppdraget att ta
sig an på denna punkt.
- Göte Roman informerade om Elmia Game Fair. Mässan kommer att äga rum
21-24 maj 2009. Bland mycket annat kommer SKK/JhK att anordna korta
seminarier angående aktuella jaktfrågor. Hundprogrammet kommer att se ut
ungefär som tidigare. Göte är sammanhållande för ”Beagleaktiviteterna”.
- Stefan Persson redogjorde för sitt påbörjade ”projekt” att styra över alltfler
utskick från vanlig papperspost till e-post. Beslöts att detta var bra, men att
årsmöteskallelsen även i fortsättningen skall gå ut via papperspost.
- Fråga om årsmötet ligger på lämpligaste dag. För att om möjligt locka flera
medlemmar till årsmötena beslöts att styrelsen skall fundera på denna fråga.

§ 20

Folke Johansson redovisade drevprovsresultaten och delade ut priser och
diplom till säsongens pristagare på drevproven. Vandringspriset för klubbens
vinstrikaste hund, Anders Erikssons Vandringspris, erövrades för alltid av
Ingvar Abramsson.
Ordförande avtackade Inger Karlsson med blommor efter ett mycket gott
arbete i styrelsen.

§ 21

Ordförande förklarade årsmötet avslutat och därefter intogs en gemensam
middag.
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