Protokoll fört vid årsmöte med Svenska Klövvårdsföreningen 20170125
§1.

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2.

Föredragningslistan godkändes

§3.

Till mötesordförande valdes Wincent Hansson

§4.

Till mötessekreterare valdes Lars-Erik Sondell

§5.

Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Johan Håkansson och Roger Hansson

§6.

Mötet beslöt att låta frågan om röstlängd bero tills behov föreligger.

§7.

Årsmötet ansåg sig vara kallat enligt stadgarna, dock med synpunkt att föredragningslista
och handlingar inför årsmötet bör finnas ute hos medlemmarna senast 2 veckor före
årsmötet.

§8.

Kassören föredrog den ekonomiska redovisningen och sekreteraren föredrog
verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret. Se bilaga 1 & 2. Redovisningarna
lades till handlingarna

§9.

Revisionsberättelsen upplästes och årsmötet beslöt att fastställa resultat& balansräkningarna

§10.

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11.

Styrelsen lade fram ett förslag på skrivelse till Växa Sverige angående finansiering av
klövhälsodatorerna. Årsmötet beslöt enhälligt att ta skrivelsen till sin och uppdrog åt s
tyrelsen att driva frågan vidare i enlighet med skrivelsen.

§12.

Antalet ledamöter i styrelsen beslöts vara oförändrat 7 st plus en ersättare

§13.

Till ordförande för Svenska klövvårdföreningen omvaldes Wincent Hansson

§14.

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Johan Håkansson och Ellika Anagrius. Jörgen
Wiklund, Emelie Danielsson, Lars-Erik Sondell Joakim Olofsson och Anna Dencker
Carlsson har ett år kvar på sin mandattid.

§15.

Till ersättare i styrelsen omvaldes Elin Larsson

§16.

Till revisor omvaldes Roger Hansson

§17.

Till valberedning utsågs Björn Wiklund, sammankallande, Bo Götesson och Erik Svensson.

§18.

Medlemsavgiften för år 2018 beslutades vara oförändrad 500:-

§19.

Verksamhetsplan och budget för kommande år beslutades att uppdra åt styrelsen att jobba
vidare med.

§20.

Övriga ärenden, Johan Håkansson tog upp problemet med brist på klövvårdare på vissa
områden av landet, ffa Jämtland, där två aktiva klövvårdare valt att inrikta sig mer på andra
delar av sitt företagande under det senaste året.

§21.

Nästa årsmöte beslutades vara 25-27/1 2018 i trakterna av Boden. Ansvariga är Pierre
Lindén, Jörgen Wiklund och Emelie Danielsson.

§22.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

