Västsvenska Älghundklubben
Protokoll fört vid årsmötet
Mikaelsgården Vårgårda den 26 feb. 2017

§ 1.

Årsmötets öppnande.
Ordf. Ove Henriksson öppnade årsmötet och hälsade 70 st. mötesdeltagare
välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2.

Justering av röstlängden.
Justeringen av röstlängden förklarades vilande tills eventuella behov av denna
förelåg.

§ 3.

Val av årsmötesordförande.
Per Forsman valdes till årsmötets ordförande.

§ 4.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Anmäldes att Bengt Svensson utsetts till protokollförare.

§ 5.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
ordföranden ska justera protokollet.
Årsmötet utsåg Urban Nilsson och Göran Hallberger att jämte ordföranden
justera protokollet.

§ 6.

Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar.
Närvarande på mötet var alla medlemmar i klubben.

§ 7.

Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet beslutar att årsmötet är behörigt utlyst.

§ 8.

Fastställande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 9.

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokbeslut samt revisorernas berättelse.
Med hänvisning till att verksamhetsberättelse samt att resultat och balansräkning
funnits tillgängliga för stämmodeltagarna ansågs dessa föredragna.
Mötet beslutade att fastställa resultat och balansräkningen och efter
godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Revisionen har inte gett anledning till anmärkning, varvid revisorerna Conny
Håkansson och Thomas Henricsson tillstyrker att klubbens styrelse i dess helhet
beviljas ansvarsfrihet.

§ 10.

Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.
Årsmötet beslutade fastställa årets resultat på ett plus på 67165 kr skall
överförs till 2017 år bokslut.

§ 11.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Styrelsens uppdrag att inköpa 3 st. chipsläsare är utfört. Och en motion som
sändes in till SÄK. angående tandstatus blev det avslag från SKK.

§ 12.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Efter att ha tagit del av verksamhet - och revisionsberättelsen beslutar årsmötet
att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 13.

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Styrelsens framlagda verksamhetsplan godkändes.
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Styrelsens förslag på budget för år 2017 godkändes.
C. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår.
Mötet beslutade att årsavgiften för år 2018 till 300 kr,
Familjemedlem oförändrad med: 50 kr.
Mötet beslutade om övriga avgifter för 2017
Mötet beslutade att anmälningsavgiften för 2017 års jaktprov och älgspårprov
ska vara 290 kr
Domarersättning för jaktprov och älgspårprov 500 kr.
Anmälningsavgift för utställningar är oförändrat å 270 kr
Kostnadsersättning för provledare 50 kr per/anmält prov.
Utställningskommissarie 20 kr per anmäld hund.
Kassör och sekreterare och ordförande 20 kr per medlem.
Reseersättning 20 kr per mil.

§ 14.

Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelse samt val av ordförande
och ledamöter i styrelsen enligt § 8.
Mötet beslutade att det skall vara oförändrat 9 st ledamöter i styrelsen.
Mötet beslutade enhälligt att Magnus Jensen till VSÄK;s ordförande för 2017.
Mötet beslutade omvälja Osborn Stockelberg, Arne Berntsson och nyval av Bo
Melkersson samt Mickael Mann på en tid av två år, samt välja Ove Henriksson
på ett år som ledamöter i VSÄK;s styrelse.

§ 15.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Mötet beslutade att välja som revisorer Thomas Henricsson och Conny
Håkansson på en tid av ett år. Samt som revisorssuppleanter Evert Jenhall och
Erik Landström för en tid av ett år.

§ 16.

Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Årsmötet beslutade att välja följande personer. Egon Bohman (sammank.)
Johan Bjurström, samt nyval av Urban Nilsson som väljs på 2 år

§ 17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
Årsmötet beslutade att punkterna 13-15 är omedelbart justerade.
Mötesordföranden Per Forsman och Justeringsmännen Urban Nilsson och Göran
Hallberger att justerade protokollet, och som är genomfört.

§ 18.

Motioner och övriga ärenden som styrelsen hänskjutits till ordinarie
årsmöte.
Tre motioner har inkommit.
Årsmötets beslut se bilaga motioner.
Mötets ordförande Per Forsman tackade för förtroendet att få leda klubbens
årsmöte.
Avgående ordföranden Ove Henriksson avtackade avgående
styrelsemedlemmarna Per Särnmark, Dan Wikenstdt och Anders Henriksson
med en minnessak och blommor efter många år i styrelsen.

§ 19.

Mötets avslutning.
Ove Henriksson tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
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