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Protokoll fört vid klubben Bernhardinernas årsmöte, den 12 mars 2016.
Plats: Studiefrämjandet, Jönköping.
§ 1 Mötet öppnas
Mötet öppnades av Bernhardinernas ordförande Helén Johansson som hälsade alla välkomna
och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Justering av röstlängd.
Röstlängden justerades och 15st medlemmar var närvarande och var röstberättigade.
§ 3 Val av ordförande för mötet.
SBHK ordförande Carina Nilson valdes till ordförande för mötet och tackade för visat
förtroende.
§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Styrelsen anmälde Maria Molin som protokollförare för mötet.
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet.
Till att justera mötesprotokollet och tillika rösträknare valdes Diana Arvidsson och Lennart
Jansson.
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Klubben beslutade om närvaro- och yttrande rätt för Maria Molin.
§ 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Årsmötet fann att det blivit behörigt utlyst, i klubbtidningen och på klubbens hemsida.
§ 8 Fastställande av dagordningen.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 9 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning med balans- och resultaträkning, arbetet
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse lästes upp och gicks igenom.
Årsmötet godkände detta och det lade till handlingarna.
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om.
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen samt beslutade att den uppkomna förlusten
skulle överföras i löpande räkning.
§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
Styrelsen hade sett över regelverket med avel och då valpmedlemskap. Med detta anser sig
styrelsen fullföljt sitt uppdrag vilket också godkändes av årsmötet. Sign;
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§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 13 A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen godkändes och fastställdes av årsmötet.
B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Styrelsen föreslog en ökning för huvudmedlem från 275SEK till 300SEK, utländskmedlem
från 300SEK till 350SEK. Övriga avgifter oförändrade. Årsmötet beslutade enligt styrelsens
förslag.
C Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Den föreslagna budgeten gicks igenom och godkändes av årsmötet.
§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsgrad.
Helen Johansson valdes till ordförande för verksamhetsåret 2016.
Till ordinarie ledamöter på två år valdes Eva Axmyr, Malin Torstensson och
Carina Gustavsson.
Till suppleant på ett år valdes Marie Hallhage och Ulrika Hellberg.
Som första suppleant valdes Marie Hallhage och som andra Ulrika Hellberg.
§ 15 Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Silvana Carlén och Susanne Lindberg valdes till revisorer och som revisorssuppleanter valdes
Bengt-Olov Runbjer och Ann-Marie Pettersson på en tid av ett år.
§ 16 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Bo Torstensson valdes till sammankallande på ett år och till ledamot på två år Lena Hansson.
Lennart Jansson har ett år kvar.
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
Årsmötet beslutade att punkterna 14-16 justeras omedelbart.
§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 21 dagar
innan årsmötet anmälts till styrelsen.
Årsmötesordföranden gick igenom nya/reviderade stadgar.
Årsmötet beslutade att anta stadgarna.
Motion inkommit från Lennart Jansson om att årsmötet skall cirkulera i landet.
-

Styrelsen tillstyreker motionen om den går att genomföra utan extra kostnader.

Motion inkommit från Lennart Jansson angående beslut för uppfödare.
-

Styrelsen avslår motionen p.g.a. att man aldrig kan kräva att uppfödarna skall betala.
Sign:
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§ 19 Mötet avslutas
Mötesordförande Carina Nilsson tackade för ett givande årsmöte och lämnade över till
Benhadinernas ordförande Helen Johansson, som avslutade mötet.
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