PROTOKOLL ÅRSMÖTET
Golden retrieverklubbens Göteborg/Bohuslän sektion
2017-02-27

§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
Ann Tellegård

§4

Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande justera
protokollet
Eva Sjölinder Hansson & Marianne Magnusson

§5

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Ja, enligt stadgarna. Golden Nytt, Hemsidan & Facebook

§6

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§7

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och
balansräkning
Eva gick igenom resultaträkningen för 2016. Årsmötet godkände Verksamhetsberättelse,
Årsbokslut och Resultaträkning för 2016.

§8

Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning
samt bokslut
Revisionsberättelsen lästes igenom. Revisorerna har granskat och godkänt balans- och
resultaträkningen för 2016. Årsmötet godkände revisionsberättelsen

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2016

§ 10

Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens förslag lästes igenom och godkändes av Årsmötet.

§ 11

Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
Styrelsen förslag lästes igenom och godkändes av Årsmötet.

§ 12

Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga
funktionärer
Reseersättning ska utgå enligt skatteverkets rekommendationer, 18.50kr/mil.
Gbg/Bohuslän har sedan tidigare en policy att vid speciella resor utgår det reseersättning
Detta tas upp vid det aktuella tillfället. Ex. hämta vilt, undersöka jaktområde o.s.v.
Årsmötet beslutade att traktamente inte ska utgå.

§ 13

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Till ordförande valdes Ingela Påsse van Reis.
Till ordinarie ledamot på 2 år valdes Anders Mård Ewander, Eva Sjölinder Hansson
& Lars Petersen.
Eva-Britt Brännström, Maria Andersson & Ann Tellegård kvarstår som ledamöter på 1 år
Till suppleanter på 1 år valdes Hanna Gustafsson & Karin Fredholm

§ 14

Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
Till ordinarie revisor på 1 år valdes Marleen Björklund & Stig Widén
Till revisorsuppleanter på 1 år valdes Gun-Inger Leasker & Hans Hansson

§ 15

Val av valberedning om tre personer varav en ordförande.
Saknar ordförande i valberedningen. Marianne Magnusson valdes till ledamot i
valberedningen på 1 år.

§ 16

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Årsmötet godkände justering av punkterna 13-15.

§ 17

Behandling av frågor som senast den 1 oktober anmälts till styrelsen eller av denna
underställts mötet.
Inga frågor har anmälts.

§ 18

Genomgång av handlingar till klubbens fullmäktigemöte
Diskuterades och tas med till Fullmäktige den 26 mars.

§ 19

Övriga frågor
Inga

Mötets sekreterare

___________________________________

Ann Tellegård

Mötets ordförande

_____________________________
Ingela Påsse van Reis

Justerare

__________________________________
Eva Sjölinder Hansson

Justerare

_____________________________
Marianne Magnusson_

