Årsmötesprotokoll fört vid årsmöte med Jaktspaniels i Sverige.
Mötet hölls 090328 kl. 11.00 i Högmåla Bygdegård, Kisa.
§1.Mötet öppnades av Andreas Sundgren.
§2. Fastställande av röstlängd.
§3. Andreas Sundgren valdes till mötesordförande.
§4. Dagordningen godkändes med några tillägg.
§5. Styrelsen anmälde Bert Andersson till mötessekreterare.
§6. Jenny Furenbäck och Conny Landberg valdes till justeringsmän.
§7. Mötet beslutade om närvaro och yttranderätt för andra än JIS medlemmar.
§8. Årsmötet fann att det hade blivit stadgeenligt utlyst.
§9. Genomgång av verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen och årsbokslut med balans och resultaträkning
godkändes.
§10. Revisionsberättelsen godkändes.
§11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§12. Verksamhetsplanen godkändes efter vissa kompletteringar.
§13. Beslut om medlemsavgift för 2009. Avgiften är 200 kr.
För familjemedlem boende på samma adress är avgiften 100 kr.
Årsavgiften skall gälla jaktåret 1 juli-30 juni.
§14. Till ordförande valdes Andreas Sundgren.
§15. Till styrelse valdes följande:
Ordinarie:
Ulf Westlund Omval 1 år
Larissa Håkansson Omval 1 år.
Yvonne Schwermer-Herngren Omval 1 år
Bert Andersson Omval 2 år
Petra Johansson Omval 2 år.
Christian Dokken Nyval 2 år.
Suppleanter:
Maria Trogen Nyval 1 år
Annikken Aagaard Nyval 1 år.

§16. Val av revisorer:
Torbjörn Auguststinsson.
Leif Broome.
§17. Till valberedning valdes:
Jenny Furenbäck.
Malli Stoltz.
§18. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§19. Övriga frågor:
§19a, Utvecklingen av SSRKs framtid och dess organisation diskuterades på årsmötet.
A. Mötet uttryckte önskemålet JIS skulle ta en mer framskjuten position inom SSRK och visa
att JIS skall vara en klubb där man leder utvecklingen av jaktspaniels inom jaktprov och avel.
Mötet uppdrog till styrelsen att ta fram ett förslag kring hur en framtida specialklubb för
Spaniels skulle kunna vara finansierad och organiserad.
B. Paul Andersson hade med sig ett erbjudande om att anordna Hubertusprov på Sundsta
Säteri i Roslagen under hösten 2009.
§20. Ordförande tackade för det gångna verksamhetsåret och avslutade mötet.

Justerat:

Jenny Furenbäck

Conny Landberg

