Årsmöte 24 februari 2019

1. Ordförande öppnar mötet.
2. Justering av röstlängd.
3. Mötet väljer Petra Lindström som mötets ordförande.
4. Styrelsen har valt Ebba Eriksson som protokollförare.
5. Mötet väljer Karin Svensson och Madelene Anderson som
rösträknare tillika justeringsmän.
6. Stefan Nilsson är inte medlem men närvarar i egenskap av
valberedning.
7. Mötet har blivit stadgeenligt utlyst.
8. Dagordningen fastställs.
9. Kassören är ej närvarande och kan därför inte ge sin rapport.
Balans- och resultaträkningen gås igenom. Revisorerna ger
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
10. Mötet fastställer balans- och resultaträkningen.
11. Verksamhetsberättelsen läses upp av föreningens ordförande.
Att tillägga: Eleonor Mohlin höll i en föreläsning om vibben.
12. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för föregående år.
13. Inga motioner har inkommit.
14. Inga propositioner har inkommit.

15. a) Verksamhetsplanen för 2019 läses upp. Föreslagen ändring:
agilitykommittén planerar att arrangera 1-2 officiella
tävlingar under året.
b) Mötet upptäcker felskrivning i budgeten angående IT-kostnader.
Mötet föreslår ändring från 17 000 kr till 1700 kr på posten.
Mötet fastställer budgeten efter ändringen.
16. Val av styrelsen.
a) Valberedningens förslag ordförande: Annika Ericson, omval 1
år.
b) Valberedningens förslag kassör: Monica Avenmark, fyllnadsval
1 år. Valberedningens förslag ledamöter: Linda Lidgren,
nyval 2 år. Jennifer Persson, omval 2 år. Kristin Avenmark
och Magdalena Nilsson har 1 år kvar på sina poster.
c) Valberedningens förslag suppleanter: Petra Lindström, omval 2
år. Elisa Edgren Holmberg har 1 år kvar.
Mötet röstar igenom valberedningens förslag för styrelsen.
d) Valberdningens förslag på kommitteeansvariga:
Agility: Anna-Karin Sjödin
Utbildning: Malin Levin
Aktiviteter: Åsa Gunnarsson
Hustomte: Ingemar Eriksson och Leif Jönsson
PR: Birgitta Nilsson
Stuga: Helena Bengtsson
Hemsida: Mariell Stenfeldt
Cafeteria: Kristin Avenmark
Mötet väljer samtliga till ovanstående uppdrag.
17. Valberednings förslag revisorer: Ebba Eriksson och Åsa
Gunnarsson.

Mötet väljer Åsa och Ebba som revisorer.
Valberedningens förslag för revisorssuppleanter: Agneta
Schyttberg och Berit Jönsson.
Mötet väljer Agneta och Berit som revisorssuppleanter.
18. Valberedningens förslag på ny valberedning: Birgitta Nilsson
och Paul Pettersson.
Mötet väljer Birgitta och Paul.
19. Ingen väljs som representant till mötet.
20. Mötet justerar valen under punkt 16-19.
21. Övriga frågor
• Upprustning av hangaren
Annica och Gittan var på möte med kommunen angående en
eventuell upprustning av hangaren. Kommunen ansåg inte att
detta var aktuellt och ville inte heller förlänga HHUs avtal till
ett 10 års avtal för anläggningen. Kommunens förslag för
träning under vintern var istället ladan på Hässleholmsgården
och de skulle undersöka om det kunde vara möjligt. HHU
ställer sig positiva inför detta. På mötet diskuterades det även
huruvida HHU och Hässleholms BK skulle kunna vara på
samma anläggning någon gång i framtiden.
• Västra Torup - Torvalla
Klubben har ingått ett samarbetsavtal med byalaget i Västra Torup
gällande träningshallen som är planerad i byn. HHU har inga

åtagande för detta och utbytet är möjligheten för förmånligare
träning.
• Förslag till regelrevideringen
Förslag som mötet vill skicka in till regelrevideringen.
- Sänka maxhöjden i klass 1 och 2 med 5 cm. Ingen ändring i klass
3.
- Säcken/platta tunnel ska tas bort.
- Däck med ram ska tas bort.
- XS och L-hundar får lov att byta storleksklass, till S och XL, hur
de vill mellan olika tävlingar.
- Tävlingsboken bör tas bort i den mån det går.
• Fråga om A1-utbilning. Styrelsen tar reda på om det finns någon
aktuell kurs för klubbens medlemmar.
• Diskussioner angående hur många tävlingsledare vi har i
klubben. Tävlingskommittén kan titta på om det finns någon som
vill bli tävlingsledare i klubben.
• Årsmötet lämnar till styrelsen att titta tillbaka på protokoll från
de senaste 5 åren för att se över gamla styrelsebeslut. Besluten ska
samlas på hemsidan.
• Styrelsen uppmärksammar medlemmarnas prestationer för cert,
championat och årets hundungdomar med tulpaner. Även
ansvariga för de olika kommittéerna uppvaktades med blommor.
• Förslag om att klubbtävlingen ska tas upp igen. Möjligtvis som
avslut på kurserna. Klubbkamp mellan HHU och BK har kommit
upp som förslag. Aktivitetskommittén ska titta på detta.
• Den stående banan som har funnits uppbyggd under hösten var
medlemmarna väldigt positiva till.

• Diskussion angående när hindren ska ut. Mötet bestämmer att en
några hinder kan stå kvar i hangaren. Annars bestämde mötet att
våren har kommit och hindren kan tas ut så snart som möjligt.
22) Ordförande avslutar mötet.
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