Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid Sydsvenska Beagleklubbens årsmöte i Timsfors den 26 mars 2017
25 personer, varav 18 medlemmar, närvarande.
§ 1

Justering av röstlängden. 18 medlemmar närvarande samt 5 icke medlemmar.

§ 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 Arne Persson och
Mattias Bengtsson.

§ 5

Beslut om närvaro -och yttranderätt för icke-medlem. Icke-medlemmar beslöts
ha närvaro -och yttranderätt, dock ej rösträtt.

§ 6

Mötet befanns ha blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7

Dagordningen godkändes. Inga frågor utanför dagordningen anmäldes.

§ 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, Åkulla och Åseda).
Delta på Elmia Game Fair under slutet av maj.
Deltagande vid Jakthundens dag i Åkulla under senare delen av april.
Ev. deltaga på Jakt-och Fiskemässan i Bosjökloster
Drevprov under hela säsongen, inkluderat minst 2 st. i förväg annonserade
drevprov.
Viltspårsverksamhet kommer att pågå april – november (rörliga prov).
Jobba för att fler startar sina hundar på drevprov, viltspårprov och utställningar.
Diskussion uppkom om varför klubben inte planerar att arrangera Ordinarie
Viltspårprov. Av diskussionerna framgick att det är tillåtet att arrangera
Ordinarie Prov där enbart beaglar är inbjudna, detta för att få ner provets
omfattning. Styrelsen fick i uppdrag att omgående ta upp denna fråga till
diskussion.
Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet.
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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 omvaldes Ingemar Zentio.

§ 14

Fredrik Fornander hade valt att avgå ur styrelsen. Ordinarie ledamöterna PerErik Nilsson och Peter Gustafsson kvarstår ytterligare ett år. Omval i två år av
ledamöterna Folke Johansson, Christa Edvardsson och Bengt Eriksson. Som
suppleanter på ett år nyvaldes Peter Landsjö och omvaldes Carina Arvidsson.

§ 15

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

§ 16

Till valberedningen nyvaldes på 2 år, efter förslag från mötet, Carina
Arvidsson. Petra Karlsson och Patrik Persson kvarstår ett år med Patrik som
sammankallande.

§ 17

Beslutades att punkterna 13-16 var omedelbart justerade.

§ 18

Behandling av insända motioner eller förslag.
Inga motioner hade inkommit.

§ 19

Övriga ärenden.
Inga övriga ärenden förelåg.

§ 20

Ingemar Zentio delade ut diplom för Viltspår och Drevprov.
Folke Johansson delade ut erhållna vandringspriser.
Markus Karlsson och Carina Arvidsson tilldelades Svenska Beagleklubbens
förtjänstmärke i brons.

§ 21

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

Vid protokollet
Folke Johansson/
Justerat:
Ingemar Zentio/ IZ

Arne Persson/ AP
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Mattias Bengtsson/MB

