Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid Sydsvenska Beagleklubbens årsmöte i Växjö den 13 mars 2013.
22 personer närvarande vid mötet, samtliga medlemmar.
§ 1

Justering av röstlängden. 22 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 Peter Gustafsson
och Fredrik Fornander.

§ 5

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

§ 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:
Klubben ska anordna 3 st utställningar; Broby i april, Clubshowen 2013 samt
fira klubbens 50-års jubileum på Röstånga gästgiveri 8 juni och Åseda i augusti.
Delta i Elmia Game Fair 9-11 maj och vid Jakt o Fiskemässan på Bosjökloster
sista helgen i augusti.
Viltspårsverksamheten: Rörliga viltspårsprov inom upptagningsområdet maj –
oktober. Samt att väcka liv i denna verksamhet i hela vårt upptagningsområde.
Arrangera 2 ordinarie drevprov: Oskarshamn i nov 2013 samt jan 2014 i
Älmhult. Under drevprovssäsongen arrangera särskilda drevprov samt jobba
för att få fler att starta på drevprov.
Anordna drevprovskonferens för våra drevprovsdomare.
Verksamhetsplanen godkändes av mötet.

§ 12

Mötet beslutade att styrelsen fram till nästa årsmöte skall bestå av ordförande,
5 st ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
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§ 13

Till ordförande fram till nästa årsmöte valdes Ingemar Zentio.

§ 14

Ingvar Abramsson hade valt att efter 14 år avgå ur styrelsen. Till ordinarie
styrelseledamöter för två år omvaldes Patrik Persson och nyvaldes Christa
Edvardsson. Ordinarie ledamöterna Petra Karlsson, Per-Erik Nilsson och
Folke Johansson kvarstår ytterligare ett år. Fredrik Svensson omvaldes och
Fredrik Fornander nyvaldes som suppleanter på ett år.

§ 15

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

§ 16

Till valberedningen nyvaldes Fabian Martinsson på 2 år. Nicklas Arvidsson
kvarstår ett år och Ingvar Abramsson invaldes på 2 år. Ingvar Abramsson
valdes som sammankallande för det kommande året.

§ 17

Beslutades att punkterna 13-16 var omedelbart justerade.

§ 18

Behandling av insända motioner eller förslag.
Inga motioner från medlemmar i klubben hade inkommit.

§ 19

Övriga ärenden:
 Hemsidan: Göte Roman efterlyste mer information på hemsidan typ
mötesprotokoll. Beslöts att styrelseprotokoll fortlöpande skall läggas ut
på hemsidan.
 Verksamhetsplanen: Beslöts att lägga denna som eget dokument på
hemsidan. Noterades att verksamhetsplanen stadgeenligt finns i § 11 i
detta protokoll.

§ 20

Folke Johansson redovisade säsongens drevprovsresultat och delade ut priser
och diplom till säsongens pristagare på drevproven.
Avgående styrelseledamoten Ingvar Abramsson avtackades av Ingemar Zentio.

§ 21

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

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

Peter Gustafsson/P G

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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Fredrik Fornander/F F

Verksamhetsberättelse 2012
Klubben höll sitt årsmöte den 7 mars 2012 på Toftastrands hotell, Växjö. 25 medlemmar var
närvarande.
Styrelsen har efter årsmötet haft följande sammansättning:
Ordf. Ingemar Zentio, v.ordf./ sekr. Folke Johansson, kassör Per-Erik Nilsson. Övriga ledamöter
Ingvar Abramsson, Petra Karlsson, Patrik Persson samt suppleanter Christa Edvardsson och
Fredrik Svensson.
Styrelsen har under 2012 haft 7 st. protokollförda sammanträden, varav 5 st hållits efter årsmötet.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 2012-2013 275 medlemmar, en minskning sedan föregående år
med 11 st.
Följande aktiviteter har genomförts under året:
Utställningar 2012:
-

Broby den 29 april. Domare Catharina Linde-Forsberg. 24 hundar (9 hanar
och 15 tikar och totalt 6 st i Jaktklass) bedömdes.
Eksjö den 10 juni. Domare Eva Jönsson. 18 hundar (7 hanar och 11 tikar
och totalt 3 st i Jaktklass) bedömdes.
Åseda den 18 augusti. Domare Karl-Erik Johansson. 21 hundar (12 hanar
och 9 tikar och totalt 5 st i Jaktklass) bedömdes.

Sammanlagt startade 63 hundar, en minskning med 5 sedan föregående år.
Drevprov säsongen 2012-2013:
Domarekonferens genomfördes 2012-09-07 i Oskarshamn, 6 domare deltog .
-

Ordinarie drevprov hölls i Oskarshamn 12-13 november 2012. Där startade
11 hundar (9 tikar och 2 hanar). 4 hundar kom från andra
Lokalavdelningar. 5 hundar gick till pris, 3 pris på Rå och 2 pris på Hare.
S36898/2009 MÅLENS CANDY, ägare Ove Algotsson utsågs med 1 Hare
till PROVETS BÄSTA hund.

-

Ordinarie drevprov i januari 2013 hölls i Älmhult 21-22 januari 2013. 9
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Verksamhetsberättelse 2012
hundar (7 tikar och 2 hanar) startade och 5 gick till pris, samtliga på hare,
ett pris var på hare+räv. S36898/2009 Målens Candy/ägare Ove Algotsson
utsågs med 1 + 1 Hare till PROVETS BÄSTA HUND.
-

Drevprov inom hela verksamhetsområdet 1.9.2012–15.3.2013. 15 hundar
har under denna tid startat på särskilda drevprov.

Totalt 35 drevprov under säsongen, tyvärr en minskning med 8 sedan föregående säsong. Den
gångna säsongen har vädret varit ”normalt”, vilket har fått till följd att båda Ordinarie Proven
kunnat genomföras och att det förekommit Drevprov under samtliga månader utom september.
Ove Algotsson med Candy och Ingemar Zentio med Zelma var uttagna till region Syds SMuttagning 5-6 november i Östergötlands Beagleklubbs regi. Ove och Candy kvalificerade sig till
SM den 3-4 december på Gotland.
Tyvärr har vi under säsongen inte kunnat examinera någon ny drevprovsdomare. Inga nya elever
har heller anmält intresse för att börja som domare.
Viltspårsverksamhet under 2012:
Viltspårsverksamhet i organiserad form startades under Christa Edvardssons ledning upp efter
sommaren 2011.
Av olika skäl så är det tyvärr endast 1 hund som startat på viltspårprov under året.
Övriga aktiviteter
Klubben har under året deltagit vid Jakt- och Fiskemässan på Bosjökloster, sista helgen i augusti.
För klubbens ekonomiska ställning hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.
Sydsvenska Beagleklubben
Ingemar Zentio

Folke Johansson

Per-Erik Nilsson

Ingvar Abramsson

Petra Karlsson

Patrik Persson

Christa Edvardsson (sup) Fredrik Svensson (sup)
VERKSAMHETSBERÄTTELSEN UNDERTECKNAD I ORIGINAL/FJ
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Verksamhetsplan Sydsvenska Beagleklubben 2013

Klubben ska anordna 3 st utställningar; Broby i april, Clubshowen 2013 samt fira klubbens
50-års jubileum på Röstånga gästgiveri 8 juni och Åseda i augusti.
Delta i Elmia Game Fair 9-11 maj och vid Jakt o Fiskemässan på Bosjökloster sista helgen i
augusti.
Viltspårsverksamheten: Rörliga viltspårsprov inom upptagningsområdet maj – oktober. Samt
att väcka liv i denna verksamhet i hela vårt upptagningsområde.
Arrangera 2 ordinarie drevprov, Oskarshamn i nov 2013 samt jan 2014 i Älmhult. Under
drevprovssäsongen arrangera särskilda drevprov samt jobba för att få fler att starta på
drevprov.
Anordna drevprovskonferans för våra drevprovsdomare.

Februari 2013
Styrelsen SsBIK

