
Protokoll Årsmöte
Jaktspaniels iSverige Sammanträdesdatum

2019-03-30 kt. 10.00

Plats: Malmköping

Närvarande: Delvar 24 stycken medlemmar närvarande

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Petra Johansson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

§ Z. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes

§ 3. Val av ordförande för mötet

Torbjörn Augustinsson valdes som ordförande för årsmötet

§ 4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare

Birgitta Elofsson föreslås och väljs som protokollförare för mötet

§ 5. Val av två justerare, tillika rösträknare som tillsammans med ordförande skall justera

årsmötesprotokollet.

Mötet valde Yvonne Schwermer-Herngren och Anna-Viktoria lngemarsdotter att justera

protokollet

§ 0. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar

Årsmötet beslutade att andra än klubbens medlemmar har yttranderätt och rätt att närvara

§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet fann att årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

§ g. Fastställande av Dagordning

Dagordningen fastställdes samt att Petra Johansson anmälde en punkt till övriga ärenden

§ S. Föredragning av verksamhetsberättelsen och årsredovisning med balans och resultaträkning,

redogörelse för arbetet med avelsfrågor.

Föredragningar gjordes av klubbstyrelsen

En sammankomst i september blev inställd men finns kvar i Verksamhetsberättelsen.

Det har även blivit ett räknefel under HD statistiken för 2018 under Jaktcocker.

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust.

Årsmötet beslutade att uppkommen förlust går in iverksamheten
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§ 11. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag

föregående klubbmöte givit klubbstyrelsen.

lnga förslag har givits till klubbstyrelsen

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.

Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen

a nsvarsfrihet.

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

§ 13. Presentation av och beslut om klubbstyrelsen förslag till:
a. Verksamhetsplan för kommande år

b. rambudget för kommande år

c. medlemsavgifter

d. villkor för reseersättning till klubbens funktionärer

Förslag till verksamhetsplan, rambudget, medlemsavgifter och eventuella reseersättningar för
kommande år redovisades av klubbstyrelsen. Klubbstyrelsens förslag fastställdes av årsmötet.

§ 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Till ordförande på 1 år valdes Petra Johansson

Ordinarie ledamot, omval pä 2 är, Bert Andersson

Ordinarie ledamot, omval pä 2 är, Anna-Victoria lngemarsdotter

Ordinarie ledamot, fyllnadsval på 1 år, Annika Lingander

Ordinarie ledamot, fyllnadsval på 1 år, Birgitta Elofsson

(Tina Lindqvist har L år kvar som ordinarie ledamot)

Suppleant, omval på 1år, Olli Miekk-oja

Suppleant, nyval på 1 år, Lena Gunnarsson

Samtliga valdes enhälligt av årsmötet med och Olli Miekk-oja valdes som L:a supplenat.

§ 15. Val av två revisorer

Catharina Lundberg, valdes på 1 år, sammankallande

Marika Mogelind, valdes på 1 år

Revisorerna valdes enhälligt av årsmötet

§ 16. Val av valberedning

Omval på 1 år, valdes Elisabeth Persson, sammankallande

Nyval på 2 år, valdes Anna Lindholm

Tidigare vald till 2010, Björn Wennerholm

§ 17. Beslut om omedelbar justering av §§ 13 - 15

Omedelbar justering görs av §§ 13 - 15 i enlighet med mötets beslut

f ,tr,,dry



§ 18. Öviga frågor

Petra Johansson hade anmält en punkt där hon uppmanar alla medlemmar att hjälpa till på

olika event som dyker upp i närområdet, det behövs och uppskattat mycket. Det är speciellt
viktigt att vi syns på jaktmässorna, är det någon som vill hjälpa till men inte vågar tag kontakt
med någon i styrelsen så berättar vi vad det innebär.

§ 19. Mötet avslutas

ordförande förklarar mötet som avslutat och tackar för deltagandet
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Bilaga:

Bilaga till protokoll fört vid Jaktspaniels i Sverige årsmöte 2019-03-30

i-n/u-Ly*
Torbjörrd Augustl

Mötesordförand



Bilaga till protokoll fört vid Jaktspaniels i Sverige årsmöte 2019-03-30

Följande beslut förklarade årsmötet som omedelbart justerade

Val av huvudstyrelse

fill ordförande på ett år valdes:
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Till suppleanter för l- år valdes med följande tjänstgöringsordning:
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Till ordinarie ledamot: Uvur.$&.-§.

Till ordinarie ledamot:

Till ordinarie ledamot:

Till ordinarie ledamot:

Till ordinarie ledamot:
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