Protokoll fört på Bernhardinernas
Årsmöte den 2 mars 2013
På Brukshundklubben i Katrineholm
§1.

Mötet öppnas
Ordförande Bengt Johansson hälsade alla välkomna, och öppnade mötet kl:13:00

§2.

Justering av röstlängden.
Röstlängden Justerades. Konstaterades att det var 17 röstberättigade medlemmar i lokalen.

§3

.Val av ordförande för mötet
Beslut: Bengt Johansson valdes till ordförande för mötet.

§4.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Eva Axemyr till protokollförare vid mötet.

§5.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande
skall justera protokollet.
Till justertingsmän tillika rösträknare valdes Marie Hallhage och Andrea Karlsson.

§6.

Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Beslut: Årstämman beslutade att samtliga får närvarorätt och yttranderätt.

§7.

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse i tidning nummer fyra 2012. På klubbens hemsida. Mötet befanns vara behörigen
utlyst.

§8.

Fastställande av dagordning.
Beslut: Föreslagen dagordning fastställdes utan ändring.

§9.

Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning med balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse lästes upp och gicks igenom. Årsmötet fick också information om att
klubben har 178 stycken medlemmar.
Beslut: Årsmötet godkände dessa och de lades till handlingarna.

§10.

Fastställande av balans- och resultatredovisning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
Balans- och resultaträkningen fastställdes och beslut fattades att uppkommen
Förlust, överförs till ny räkning 2013

§11.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Ras är färdigställt och ska skickas in till SKK genom SBHK.
Styrelsen fortsätter sitt arbete med Domarkompendiet.

§12

Beslut om ansvarfrihet för styrelsen
Beslut: Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt rekommendation i
revisionsberättelsen.

§13

Beslut om styrelsens verksamhetsplan.
Beslut: Förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013 gicks igenom och godkändes
av årsmötet.

§14

Beslut om avgifter för kommande räkenskapsår.
Beslut: Beslutades om oförändrade avgifter för verksamhetsåret 2013.

§15

Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Beslut: Rambudgeten för verksamhetsåret 2013 gicks igenom och godkändes av årsmötet.

§16.

Val av ordförande
Till ordförande för ett år valdes: Bengt Johansson

§17

Val av Ledamöter:
Till ordinarie ledamot för två år valdes: Anita Fransson
Till ordinarie ledamot för två år valdes: Veronica Erlingsson
Till ordinarie ledamot för två år valdes: Lena Alphof

§18.

Val av Suppleanter:
Till suppleant för ett år valdes: Helen Johansson
Till suppleant för ett år valdes: Andrea Karlsson
Till suppleant för ett år valdes: Lennart Jansson
Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts som följer:
1. Helen Johansson
2. Andrea Karlsson
3. Lennart Jansson

§19

Val av Revisorer
Till ordinarie revisor på ett år valdes: Silvana Carle’n
Till revisorssuppleant på ett år valdes: Susanne Lindberg

§20

Val av valberedningen
Till valberedningens sammankallande på ett år valdes: Malin Torstensson
Till valberedningens ledamot på två år valdes: Catarina Vannfält
Till valberedningens ledamot på ett år valdes: Marie Hallhage
Alla personvalen var enhälliga beslut.

§21

Beslut om omedelbar justering av valen
Beslut: Beslutades om omdelbar justering av punkterna 1

§22.

Proposition om stadgeändring till Bernhardinernas årsmöte den 2 mars 2013
§ 1 Mål bortagande av text: Jaktligt borttages då detta inte är en jakthundras.
Beslut: Årsmötet biföll förslaget.

§23

§ 3 Medlemskap. Tillägg av text:
Medlem i rasklubben ansluts automatiskt som medlem I SBHK
Beslut: Årsmötet godkände förslaget.

§24

§ 7 mom 3 Rösträkning. Bortagande av text:
För att få ha rösträtt måste medlemsavgiften vara erlagd senast 31 jannuari.
Beslut: Årsmötet biföll förslaget

§25

Propositon till Bernhardinernas årsmöte den 2 mars 2013
Förslag: Beslut om ändring av poängräkning för årets hundar. Att bara räkna
SKK:s och Bernhardinernas utställningar.
Då SBHK inte har för avsikt att arrangera några utställningar i norra Sverige.
Beslut: Årsmötet avslog propositionen. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att skriva en motion
till SBHK:s Fullmäktige

§ 26

Motion om arbetet med ökat medlemsantal
Beslut: Beslöt årsmötet tillstyrka motionen med tilläggsyrkande att detta ska ske med
regionsombud.

§27

Mötet avlutas
Ordförande för klubben tackar för förtroendet för nästkommande år.
Och tackar årsmötet för visat intresse och avslutar mötet
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