Protokoll för NNFK:S årsmöte 2015-03-21, kl 18:00,
Bruksvallarna, Hotell Bruksvallsliden
Närvarande: enligt upprättad närvaro lista tillika röstlängd.

§ 1. Årsmötets öppnande
Ronny Andersson öppnar möter.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes i sin helhet.
§ 3. Justering av röstlängd
Röstlängd fastställs.
§ 4. Val av mötesordförande
Ronny Andersson valdes till mötesordförande.
§ 5. Val av mötessekreterare
Mattias Lindell valdes till mötessekreterare.
§ 6. Val av två protokolljusterare
Andrea Scott Dahlgren och Jan-Erik Lundmark valdes till att justera protokollet.
§ 7. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
Mötet har utlysts i Avance och på hemsidan.
§ 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
Fastställande av balans och resultaträkning.
Revisorernas berättelse beskriver en ekonomi som följer god redovisnings sed och
bedöms vara helt i sin ordning. Inga invändningar.
Balans och resultaträkning fastställs. Mötesordförande går igenom posterna.
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
§10. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.
Styrelsen ska ta fram budget för 2015 som presenteras via mail till mötesdeltagarna.
§11. Beslut om förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
Styrelsens förslag godkänns.
§12. Val av ordförande på 1 år, val av ordinarie ledamöter på 2 år, val av suppleanter på 1 år
Enligt §7 i dessa stadgar.

Åsa Vilson väljs till ordförande på 1 år, t.o.m 2016
Niklas Junel väljs till ledamot på 2 år, t.o.m 2017
Johanna Snell väljs till ledamot på 2 år, t.o.m 2017
Helen Westerlund väljs till ledamot på 2 år, t.o.m 2017
Pernilla Stennek väljs till suppleant på 1år, t.o.m 2016
Stefan Åkesson väljs till suppleant på 1år, t.o.m 2016

§13. Val av två revisorer, varav en sammankallande, samt en revisorssuppleant enligt §8 i
Dessa stadgar.
Per Grönlund, Jan-Erik Lundmark valdes till revisorer och Tomas Schaffer till
revisorssuppleant.
§14. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen.
Niklas Sundberg, Barbro Eriksson, Thore Sandström valdes till ledamöter. Thore valdes till
ordförande tillika sammankallande.
§15. Omedelbar justering av punkterna 12, 13, 14.
Mötet beslutar att ovanstående poster besätts med föreslagna personer.
§16. Eventuella motioner.
Inga inkomna motioner.
§17. Övriga frågor ej beslutsfattande.
Möte med Länsstyrelsen i Jämtlands län tillsmans med övriga hundklubbar för en dialog hur
prov och träningsverksamheten ska fungera sås som: betalning, markspecificering,
kommunikation, datum för prov och träning.
Kerstin Frändegård ser gärna att styrelsen arbetar fram policys för hur kluddagen, Fäviken,
träningar ska ersättas och redovisas. I dagsläget råder oklarheter.
§18. Mötets avslutande.
Utdelning av vandringspriser och avtackning av avgående ledamöter.
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