PROTOKOLL ÅRSMÖTE
Golden retrieverklubben -Norrbotten
Datum 2018-02-11

1. Mötet öppnas
2. Justering av röstlängden
3. Val av ordförande för mötet. Leif Bäckström
4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet. Marie-Louise Widenroth.
5. Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande justera
protokollet. Iris Sandström och Ann-Louise Berglund.
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. Ja.
7. Fastställande av dagordning. dagordningen fastställdes.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och
balansräkning. Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet gicks igenom. Under året har
klubben gjort en förlust på -4 119:-. En stor del av detta underskott beror på att Prova-pådagen i Nose Work gick med förlust. Styrelsen var medvetna om detta men valde att ta en
förlust för att försöka få igång medlemsaktiviteter.
9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning
samt bokslut. Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen bevilljas ansvarsfrihet.
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan. Verksamhetsplanen för 2018 lästes upp och
godkändes med tillägget att arbeta mera aktivt med medlemsvärvning.
12. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår. Budgett förslaget godkändes
av årsmötet.
13. Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga
funktionärer. Godkändes av årsmötet.
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning. Ny ordförande blir Stefan Lindbäck, väljs på 1 år.
Ledamot; Pentti Virkkunen, omval 2 år. Ledamot; Marie-Louise Widenroth, omval 2 år.
Ledamot; Magnus Persson, ny val 2 år. Fyllnads val; Ann-Louise Berglund, 1 år. Suppleant;
1) Ewa Holmqvist, 2) Ingrid Grundström 3) Elisabeth Mattson.
15. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter. Omval av Carola Berg och Katarina
Sandström, revisorsuppleant Leif Bäckström.

16. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande. Catrine Nilsson,
sammankallande, Katrina Bäckström samt Iris Sandström.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16. Punkterna 14-16 justeras vid
sittande årsmöte.
18. Behandling av frågor som senast den 1 oktober anmälts till styrelsen eller av denna
underställts mötet. Inga frågor behandlades.
19. Genomgång av handlingar till klubbens fullmäktigemöte. Motionen till fullmäktige lästes
upp och årsmötet valde att avslå motionen.
20. Övriga frågor. Cindys minne delades ut; Vinnare blev. Sunmist Hold The Line med 36
poäng, ägare; Magnus Persson.
Klubbens 30-jubileum diskuterades och nya styrelsen tar med sig frågan att
uppmärksamma jubileumet under året.
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