Protokoll fört vid årsmöte med Svenska Klövvårdsföreningen 2018-01-26
Plats: Boden, Western Farm
Tid: 2018-01-26 kl 08.00-09.30
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Då Wincent Hansson hade fått förhinder att delta på mötet, öppnades mötet av
Johan Håkansson.
Föredragningslistan godkändes
Till mötesordförande valdes Peter Forssell
Till mötessekreterare valdes Emelie Danielsson
Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Max Åling och Tomas Adolfsson
En röstlängd upprättades, godkändes och bifogas till protokollet.
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.
Kassören presenterade den ekonomiska redovisningen, det finns 89 000kr på
föreningens konto samt att resultatet -4 700kr. Mötesordförande läste upp
verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet beslutade
att godkänna verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse och lägga
dessa till handlingarna.
Till nästa år föreslog årsmötet att man ska redovisa antalet certifieringar som
har genomförts. Under nuvarande verksamhetsår har 5st certifierats.
Revisionsberättelsen upplästes av kassören och godkänndes.
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Mötesordförande läste upp två motioner. Se bilaga
a) Årsmötet beslutade att föreningen bidrar med max 20 000 kr för
boendekostnaderna för samtliga elever som deltar på årsmötena. Samt gratis
medlemskap det första året. Det är elevernas eget ansvar att de skickar sina
resekvitton till kassören.
b) Efter diskussion så beslutade årsmötet att antalet ledamöter i styrelsen
minskas ner från 7 stycken till 6 stycken.
Till ordförande för Svenska Klövvårdsföreningen omvaldes Wincent Hansson på
ett år.
Till styrelseledarmöter på två år beslutade årsmötet att välja:
Jörgen Wiklund
Lars-Erik Sondell
Anna Dencker Carlsson
På ett år valdes:
Emelie Danielsson
Johan Håkansson har ett år kvar på sin mandattid.
Ellika Anagrius och Joakim Olofsson sade ifrån sig sina platser i styrelsen som
ledamöter.
Till ersättare i styrelsen valdes Elin Larsson på ett år.

14. Till revisor valdes Roger Hansson och till ersättare valdes Helena Andersson,
båda på ett år.
15. Till valberedningen valdes Max Åling, Ingvar Öhlund och Birger Eklund. Max
Åling valdes till sammankallande.
16. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2019 blir 600 kr.
17. Verksamhetsplan och budget för kommande år beslutades att uppdra åt
styrelsen att jobba vidare med, då den inte kunde redovisas vid årsmötet.
18. Övriga ärenden:
Johan Håkansson tog upp problemet med brist på klövvårdare på vissa
områden i landet. Anders Wonkavaara tog upp problemet med att det är svårt
för de nyutbildade klövvårdarna att etablera sig.
Liliane Graje, BYS bad om input till sin planering inför ansökan för kommande
klövvårdsutbildning.
19. Nästa årsmöte beslutades vara 17-18/1 2019 i Skåne, Alnarp. Ansvariga är
Wincent Hansson och Christer Bergsten
20. Mötesordförande förklarade mötet avslutat.
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