
Årsmötesprotokoll fört vid årsmöte med Jaktspaniels i Sverige.
Mötet hölls 2015-03-28 kl. 11.00 på Duse Udde i Säffle

§1. Mötet öppnades 
Mötet öppnades av Biggan Elofsson.

§2. Fastställande av röstlängd. 
Alla närvarande är medlemmar

§3. Val av ordförande för mötet. 
Bert Andersson valdes till mötesordförande.

§4. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen godkändes och två punkter anmäldes till Övriga frågor.

§5. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Biggan Elofsson till mötessekreterare.

§6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande skall 
justera  protokollet. 
Kerstin Nilsson och Olli Meikk-Oja valdes till justeringsmän.

§7. Beslut om närvaro och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar.
Då alla i lokalen var medlemmar föll denna punkten.

§8. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Mötet fann att årsmötet hade blivit stadgeenligt utlyst, dels på klubbens hemsida och dels i JiS 
Facebook grupp.

§9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans och 
resultaträkning
Verksamhetsberättelsen och årsbokslut med balans och resultaträkning lästes igenom och 
godkändes.

§10. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2015
Verksamhetsplanen och förslag på budget för 2015 godkändes.

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelsen lästes igenom och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§12. Beslut om medlemsavgift för 2015
Beslut om oförändrad medlemsavgift för 2015. Avgiften är 200 kr och för familjemedlem
boende på samma adress är avgiften 100 kr. Uppfödare kan anmäla valpköpare som medlemmar
för 100 kronor. Årsavgiften löper som jaktåret dvs 1 juli-30 juni.

§13. Val av ordförande. 
Till ordförande valdes Elisabeth Persson
.
§14. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter
Till styrelse valdes följande Ledamöter:
Mette Franek- kvar 1 år
Anna-Viktoria Ingemarsdotter - kvar 1 år



Olle Karlsson - fyllnadsval 1 år

Bert Andersson – omval 2 år
Helene Pettersson – nyval 2 år
Björn Wolgats – nyval 2 år

Till styrelse valdes följande Suppleanter:
Cinna Wiberg 1 år
Peter Norén 1 år

§15. Val av två revisorer. 
Till revisorer valdes:
Petra Johansson - omval 1 år
Marika Pettersson - nyval 1 år

§16. Val av valberedning. 
Till valberedning valdes:
Catharina Lundberg – kvar 1 år
Elsebeth Stoltz Bergqvist – omval 2 år, sammankallande på ett år

§17. Ärenden som klubbstyrelsen hänskjutit till årsmötet eller motion som anmälts till 
klubbstyrelsen.
Inga motioner/frågor hade inkommit till årsmötet.

§18. Övriga frågor.
Catharina Lundberg och Elsebeth Stoltz Bergqvist tog båda upp frågan om hur mötet ställde sig till 
en eventuell Delning av SSRK i en Spaniel och en Retrieverklubb. Olika scenarios diskuterades och
mötet var av lite olika åsikter i frågan. JiS har inget mandat i fullmäktige. 

Klubbmötet ville även att JiS skulle föreslå möjliga SM marker till Jaktprovsansvarig Spaniel i 
SSRK HS. 

§ 19. Mötet avslutade
Bert Andersson tackade för ett bra årsmöte och avslutade mötet.

Mötessekreterare

Justerat:

Bert Andersson
Mötesordförande

Kerstin Nilsson Olli Miekki-Oja
Justerare Justerare


