Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 16 mars 2016 kl 19.00
på Mala Byagård i Mala, Bjärnum.

§1 Mötet öppnas.
SVK Södras ordförande Cicci Landén öppnar mötet.

§2 Justering av röstlängden.
Förslag att genomgång av röstlängden görs vid behov.
Beslut att genomgång av röstlängden görs om behov uppstår.

§3 Val av ordförande för mötet.
Valberedningen föreslår Ingmar Tykesson till mötesordförande.
Beslut att välja Ingmar Tykesson till mötesordförande.

§4 Val av sekreterare för mötet.
Mötet föreslår Tina Bruck till mötessekreterare.
Beslut att välja Tina Bruck till mötessekreterare.

§5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
Mötet föreslår Anders Håkansson och Eva Björk till att justera årsmötets protokoll samt att vid
behov tjänstgöra som rösträknare.
Beslut att välja Anders Håkansson och Eva Björk till justerare och rösträknare.
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§6 Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst samt godkännande av dagordningen.
Information i Svensk Vorsteh nr 4 om datum för Årsmöte.
Kallelse till årsmötet har skickats ut via ordinär post respektive e-post 4/2 -16 samt annonserats
på hemsidan och på lokalklubbens Facebooksida 21/2-16. Vid klubbafton 17/2-16 annonserades
årsmötet muntligt.
Beslut att godkänna kallelsen till årsmötet samt att godkänna förslaget till dagordningen.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelse har funnits tillgänglig på hemsidan sedan 21/2 -16.
Beslut att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§8 Föredragande av årets resultat och revisorernas berättelse.
Årets resultat (Balansrapport och Resultatsrapport) har funnits tillgängligt på hemsidan sedan
21/2 -16. Revisorernas berättelse föredras.
Beslut att godkänna årsbokslutet och fastställa 2015 års resultat 512 kr, samt fastställa
balansomslutningen 474 159 kr.
Styrelsen uppmanas att vid nästa årsbokslut, redovisa årets budget tillsammans med
balansrapport och resultatrapport, där man kan se en jämförelse mellan budget och resultat per
konto.
Revisorernas berättelse gicks igenom.

§9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Revisorerna föreslår årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den period som revisionen
omfattar.
Beslut att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.
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§10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Årsprogrammet/verksamhetsplanen har funnits tillgänglig på hemsidan sedan 2/2 -16 och gicks
igenom på Klubbafton i Hurva den 17/2-16. Uppdateringar presenteras allteftersom på hemsidan.
Beslut att fastställa verksamhetsplan enligt förslag.

§11 Styrelsens förslag till budget.
Styrelsens förslag till budget har funnits tillgänglig på hemsidan sedan 21/2 -16. Föreslagen
budget föredras.
Beslut att fastställa förslag till 2016 budget med resultat 388 kr.

§12 Val av ordförande intill nästa årsmöte.
Nuvarande Cicci Landén. Valberedningen föreslår omval av Cicci Landén.
Beslut att för en tid av ett år välja Cicci Landén till ordförande.

§13 Val av ordinarie styrelseledamot i styrelsen för två år.
I tur att avgå är Lena Karén, Paul Nilsson och Maria Sandström. Maria Sandström har avböjt
omval.
Valberedning föreslår omval av Lena Karén och Paul Nilsson samt nyval av Jonas Paulsson. Alla
för en tid av två år.
Beslut att för en tid av två år välja Lena Karén, Paul Nilsson och Jonas Paulsson.

§14 Val av revisorer och revisorsuppleanter.
Nuvarande: Per Åsheim och Jöns-Lennart Andersson med suppleanter Bodil Ljung och LarsHenning Strand. Bodil Ljung har avböjt omval.
Valberedningens föreslår omval av Per Åsheim och Jöns-Lennart Andersson som revisorer. Till
revisorssuppleanter föreslås omval av Lars-Henning Strand samt nyval av Bengt Nilsson.
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Beslut att välja Per Åsheim och Jöns-Lennart Andersson som revisorer samt Lars-Henning
Strand och Bengt Nilsson som suppleanter.

§15 Val av valberedning om tre personer.
Nuvarande Rikard Andersson (sammankallande), Jarri Sandström och Christer Malm.
Mötet föreslår Rikard Andersson (sammankallande), Maria Sandström och Bertil Axelsson.
Beslut att till valberedning välja Rikard Andersson (sammankallande), Maria Sandström och
Bertil Axelsson.

§16 Andra ärenden som invigts till styrelsen före den 24 februari 2016 eller av styrelsen
underställts årsmötet.
Inga ärenden har inkommit.

§17 Mötets avslutande.
Ordförande Cicci Landén tackar Ingmar Tykesson för en väl förd klubba och avslutar 2016 års
Årsmöte.

Katarina Bruck

Ingmar Tykesson

Sekreterare

Ordförande

Anders Håkansson

Eva Björk

Justerare

Justerare
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Cicci avtackar avgående styrelseledamot Maria Sandström, med Diplom samt ett bidrag till
Cancerfonden.

Till årets funktionär utsågs Gerd Nilsson som belönades med den sedvanliga senapsskålen, för
ett gott arbete med Jubileumsboken.
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