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Mötet öppnades av ordförande Stefan Nilsson
Röstlängd upprättades och justerades
Årsmötet valde Paul Pettersson till ordförande att leda årsmötet
Styrelsen hade utsett Petra Nilsson Lindström att föra protokoll vid årsmötet
Lars Persson och Malin Levin valdes till justeringspersoner att justera årsmötesprotokollet
Ej aktuellt då alla närvarande på årsmötet var medlemmar
Årsmötet ansåg att mötet hade blivit stadgeenligt utlyst
Dagordningen fastställdes utan tillägg
Kassör Jonas Erlandsson berättade om årsredovisningen, balans- och resultatredovisning
(bilaga). Därefter läste revisorerna upp sin berättelse.
Balans- och resultatredovisningen samt vinst fastställdes
Styrelsen hade inte fått några uppdrag från förra årets årsmöte
Årsmötet tog beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Motioner från medlemmarna:
a) Vibbplatta: En motion om att klubben ska köpa in en vibbplatta till klubbens hundar att
använda i förebyggande och rehabiliterande syfte (bilaga). Efter diskussion ställer sig
årsmötet positiva till ett sådant inköp och ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med
frågan.
b) En motion om fysträning för klubbens agilityförare (bilaga). Efter diskussion är årsmötet
positiva till att en sådan aktivitet genomförs, men inte nödvändigtvis att den betalas av
klubben, och ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
Inga propositioner från styrelsen hade inkommit till årsmötet
a Ordförande Stefan Nilsson läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan (bilaga), vilken
godkändes av årsmötet
b Kassören Jonas Erlandsson gick igenom styrelsens förslag till budget (bilaga), vilken
godkändes av årsmötet
c Ordföranden Stefan Nilsson läste upp verksamhetsberättelsen (bilaga), några tillägg ska
göras, därefter godkändes den av årsmötet
Val till styrelsen enligt paragraf 9:
Ordförande: Annika Ericson, 1 år
Kassör: Jonas Erlandsson, 2 år
Ledamöter: Kristin Avenmark, 2 år; Linda Denckert, 2 år; Magdalena Nilsson, 2 år
Suppleanter: Elisa Edgren Holmberg, 2 år och fyllnadsval 1 år: Petra Nilsson Lindström
Kommittéer och ansvariga:
Agilitykommittén, sammankallande: Anna-Karin Sjödin
Utbildningsansvarig: Malin Levin
Aktivitetsansvarig: Malin Levin
Cafeteriaansvarig: Kristin Avenmark
Lokalansvarig: Helena Bengtsson
PR-ansvarig: Birgitta Ericsson
Hemsidesansvarig: Mariell Stenfeldt
Hustomte: Ingemar Ericsson
Val av revisorer och Revisorssuppleant enligt paragraf 10:
Revisorer: Ebba Ericsson och Paul Pettersson

Revisorssuppleant: Kalle Karlsson
17. Val av valberedning enligt paragraf 11: Birgitta Ericsson och Stefan Nilsson
18. Ombud till Representantskapsmötet åläggs styrelsen att utse. Distriktsmötesrespresentant är
ej aktuellt då Skåne-Blekingedistriktet ej finns längre.
19. Justering av punkt 15-18
20. Inga övriga frågor eller ärenden fanns från årsmötet
Efter årsmötets avslutande uppmärksammades prestationer av klubbens medlemmar, närvarande
medlemmar fick blommor (bilaga).
Tack till styrelsen, kommittéer och ansvariga för era insatser i Hässleholm Hundungdom under 2017.
Ert klubbarbete och engagemang är ovärderligt!

Protokollet justeras av följande personer, 2018-02-24:

Paul Pettersson, årsmötets ordförande

Petra Nilsson Lindström, årsmötets protokollförare

Malin Levin, av årsmötet utsedd justeringsperson

Lars Persson, av årsmötet utsedd justeringsperson

Bilagor till årsmötesprotokollet:
•
•
•
•
•
•

Årsredovisningen, balans- och resultatredovisning
Motioner från medlemmarna: a) och b)
Verksamhetsplan
Budget
Verksamhetsberättelse
Prestationer av klubbens medlemmar under 2017

