PROTOKOLL ÅRSMÖTET
Golden retrieverklubbens Göteborg/Bohuslän
sektion
2019-02-17

§1

Justering av röstlängden
12 st

§2

Val av ordförande för mötet
Ingela Påsse van Reis

§3

Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
Karin Fredholm

§4

Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande justera
protokollet
Ann Savsjö, Ing Marie Röstlund

§5

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Ja, Golden Nytts julnummer, Facebook och hemsidan

§6

Fastställande av dagordning
Ok

§7

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och
balansräkning
Ok

§8

Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och
resultaträkning samt bokslut
Granskad och godkänd av revisorerna. Revisorerna ger styrelsen ansvarsfrihet.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet

§ 10

Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Prova på jakts datum är 13/4 samt Nybörjarkurs i apportering med Maria Roding ska
stå med och innefattar 5 kurstillfällen med start 28/3

§ 11

Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
Budgeten godkändes. Några utgifter som diffar är inköp/tryck av muggar, pennor med
tryck samt jubileumsutställningen med anmälningsavgift på endast 35:-

§ 12

Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga
funktionärer
Ingen förändring.

§ 13

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.

För omval:
Val av ordförande (1 år):
Ingela Påsse Van Reis

ställer upp för omval

Ordinarie ledamöter 2 år :
Lars Petersen

ställer upp för omval

Karin Fredholm

ställer upp för omval

Eva Sjölinder-Hansson

ställer upp för omval

Val av 2-3 suppleanter (1 år) :
Anders Mård Ewander

ställer upp för omval

Ing Marie Röstlund

ställer upp för nyval

Hanna Gustafsson

§ 14

ställer upp för omval

Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
Marlene Björklund & Stig Widén ställer upp för omval

§ 15

Val av valberedning om tre personer varav en ordförande.
Vår tidigare valberedning ställer inte upp för omval och vi fick inte ihop någon
valberedning denna gång.

§ 16

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Ok

§ 17

Behandling av frågor som senast den 1 oktober anmälts till styrelsen eller av denna
underställts mötet.
En motion ställd av Skåne/Blekinge sektionen där en önskan att bjuda in utländska samt
officiella domare som saknar auktorisation på golden retriever att döma på våra Open
show.

§ 18

Genomgång av handlingar till klubbens fullmäktigemöte
Goldenklubben Göteborg/Bohuslän står bakom huvudstyrelsens beslut på avslag av
denna motion med motivering att goldenklubbens gedigna exteriör/domarutbildning

är ett krav samt att openshow domarna har regelbundna möten gällande sina uppdrag
här i sverige som denne då kommer att sakna. Officiella domare som önskar lära sig

mer om rasen inför framtida auktorisation har redan möjligheten att gå som domarelev
på våra open show.

§ 19

Övriga frågor
Studiefrämjandet har ändrat en hel del i sina regler om bidrag till föreningar.
Väldigt lite godkännes idag. Vi ska se vad Medborgarskolan har att erbjuda.

Mötets sekreterare

___________________________________

Karin Fredholm

Mötets ordförande

_____________________________
Ingela Påsse van reis

Justerare

__________________________________
Ann Savsjö

Justerare

_____________________________
Ing Marie Röstlund

