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1. Mötet öppnas
Ordförande Maria Johnsson-Thorén hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs vid behov.

3. Val av ordförande för årsmötet samt anmälan om styrelsens val av
sekreterare för årsmötet
Valberedningen föreslår Kenneth Brorsson som mötesordförande, och styrelsen har utsett Carina
Haglund till sekreterare.

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
protokollet
Peter Simlund och Martin Rimby utsågs att justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7
moment 2.
Punkten kontrollerades och godkändes

6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse utgick efter 2018 års årsmöte, och mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordning
En ny punkt 20 har lagts till – ”Övrig information”

8. Genomgång av:
a. Styrelsens verksamhetsberättelse
b. Kommittéers verksamhetsberättelse
c. Balans och resultaträkning
d. Revisorernas berättelser
Årsmöteshandlingarna gicks igenom. Kassören förklarade balans- och resultatrapport.

9. Fastställande av resultat och balansräkning 2018 samt beslut om
disposition av vinst eller förlust
Mötet fastställde punkten.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Genomgång av verksamhetsplan och budget för 2019
Verksamhetsplan och budget för 2019 gicks igenom. Kassören förklarade den föreslagna budgeten.

12. Beslut om omedelbar justering av §11
Mötet fastslog verksamhetsplan och budget.

13. Genomgång av medlemsavgift för 2020
Medlemsavgift för 2020 blir oförändrad.
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14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
a. Ordförande 1år
Maria Johnsson-Thorén valdes på 1 år.

b. Sekreterare 2år
Sara Berglund, fyllnadsval 1 år.

c. Kassör 2 år
Helen Andersson valdes på 2 år.

d. Ledamot 2st 2år
Mariella Gustafsson valdes på 2 år.
Madelene Stolth-Elmertoft valdes på 2 år.

e. Ledamot fyllnadsval 1år
Christina Andersson, fyllnadsval 1 år.

f. Suppleant 2år
Nathalie Rubin valdes på 2 år.

g. Suppleant fyllnadsval 1år
Malin Olsson, fyllnadsval 1 år.
Vice ordförande Bo Gustafsson kvarstår 1 år.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt §9
Marianne Torbiörnsson och Anders Kjernholm, omval som revisorer.
Christer Haglund och Inger Gustafsson, nyval som suppleanter.

16. Val av valberedning enligt §10
Förslag från mötesordförande: På årets sista medlemsmöte tas det fram en förberedande valberedning på
två personer, som får i uppgift att ta fram valberedning för kommande år att presentera på årsmöte.
Distriktet kommer under året att hålla en kurs i valberedningsteknik, anordnad av Studiefrämjandet.
Kursen är öppen för alla som är intresserade av valberedningsarbete.
Christer Haglund väljs som sammankallande på 2 år, Malin Johansson och Erika Johansson väljs som
valberedare på 1 år.
Hans Andersson och Bertil Johansson väljs som suppleanter på 1 år.

17. Beslut om omedelbar justering av §14-§16
Beslutet justerades.

18. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på
dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till
diskussion men inte till beslut.
Styrelsen behandlar handlingarna.

20. Övrig information
•
•
•

Hemsidan kommer att bytas ut, mer information kommer att komma ut.
Söndagen den 5 maj är det Jakthundens dag i Åkulla. Bra tillfälle att visa upp Agility, Nosework
och Rallylydnad. All behållning från dagen går till välgörande ändamål.
Ny sektorindelning kommer att meddelas efter styrelsens första möte för året.
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Kenneth Brorsson tillsammans med Anna Wernersson ansvarar för distriktets tävlings- och
mentalfunktionärer i SBK Tävling. Kenneth vädjar till alla att se till att mailadresser och
telefonnummer är uppdaterade!

21. Utdelning av priser och avtackning till avgående förtroendevalda
Maria JT delade ut förtjänsttecken till:
Brons
Madelene Stolth-Elmertoft
Helen Andersson
Silver
Anders Webrell
Mats Andersson
Inger Gustafsson
Guld
Christina Andersson
Anita Andersson
Avgående styrelsemedlemmar avtackades med blommor; Ida Bergström, Christina Bengtsson, Maria
Nordin.
Milvi Palmgren delade ut plaketter från agilityns klubbmästerskap.

22. Mötet avslutas
Mötesordförande lämnade över klubban till den omvalda klubbordföranden, som tackade för förtroendet
och avslutade mötet. Hon avtackade också mötesordföranden och -sekreteraren med blommor.

Mötesordförande

Kennet Brorsson
Justeringsmän

________________________________________
Peter Simlund

__________________________________________
Martin Rimby
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