Protokoll fört vi Falkenbergs Brukshundklubbs årsmöte
den 17 februari 2015.
33 stycken medlemmar närvarande.

§1

Årsmötets öppnande.
Ordförande Ingrid Salomonsson öppnade mötet och hälsade välkomna

§2

Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 33 stycken medlemmar.

§3

Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med
årsmötesordföranden justera dagens protokoll.
Till att jämte årsmötesordföranden justera dagens protokoll valdes Kerstin Hjelm
och Thomas Bengtsson

§4

Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelsen stadgeenligt utskickad den 30 december 2014. Besvarades med Ja.

§5

Val av årsmötesordförande samt styrelsens val av sekreterare.
Till årsmötesordförande valdes Lennart Eriksson och till sekreterare Gun Engström.

§6

Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes med ett tillägg under övriga frågor.

§7

Styrelsens berättelse för det gångna året.
Styrelsens, sektorernas och kommitteernas verksamhetsberättelser gicks igenom och
godkändes. Verksamhetsplaneringarna gicks igenom och godkändes.

§8

Revisorernas berättelse för det gångna året.
Revisorernas berättelse lästes upp av Lennart Eriksson. Läggs till handlingarna.

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska
dispositioner.
Resultat- och balansräkning gicks igenom och godkändes.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 11

Genomgång av verksamhetsplan med budget för innevarande verksamhetsår
samt angivna motioner jämte styrelsens yttrande.
Verksamhetsplanerna och budgeten för 2015 godkändes.
Inga motioner fanns inlämnade.

§ 12

Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhetsår.
Styrelsens förslag är att föreningen följer SBKs höjningar.

§ 13

Val av styrelse, revisorer och valberedning.
a, ordförande
1 år
Ingrid Salomonsson
b, sekreterare
2 år
Lotta Thorén
c, ledamot
2 år
Tobias Nilsson
d, ledamot
1 år fylln.val Anna Furuholm-Karlsson
e, suppleant
2 år
Sylvia Johansson
suppleant
1 år
Gun Engström
f revisor
1 år
Mats Hedberg
revisor
1 år
Annika Svensson
rev.suppl.
1 år
Lennart Eriksson
g valberedn
2 år
Ulrika Engström sk.
1 år kvar
Anna Andrén
1 år
Siv Bergström
h Distriktsombud eller uppdra åt styrelsen att utse dessa.
Styrelsen fick i uppdrag att utse dessa.
i Kontaktpersoner till avelsföreningarna.
Styrelsen fick i uppdrag att utse dessa.

§ 14

Fråga om omedelbar justering av § 13.
§ 13 justerades omedelbart.

§ 15

Övriga frågor.
- Lennart Eriksson redogjorde för förslaget från SBK om att ha kongress vartannat
är. En grupp skall bildas för att utreda frågan. SBK vill ha svar från distrikten om
deras åsikter. Klubbarna i distriktet lämnar svar på Distriktets årsmöte.
Medlemmarna diskuterades både fördelar och nackdelar med förslaget. Falkenberg
röstar ja till att SBKs kongress genomförs vartannat år.
- Ingrid Salomonsson rapporterade att vi deltar i ” Vi går för vatten ” den 2 maj.
Plats Hertigen.
- Hundens Dag i Halland den 22 eller 23 augusti.
- Föreningen har fått en donation från två personer som varit medlemmar i
föreningen tidigare. Testamentet skrevs 1977 till förmån för sjuka djur. En stiftelse
som skall förvalta donationen skall bildas där det skall ingå tre från klubben och tre
från kommunen. För att kunna ändra ändamålet till dagens situation skall stiftelsen
lämna förslag till Länstyrelsen.

§ 16

Årsmötets avslutning.
Lennart Eriksson avslutade mötet och överlämnade klubban till nya ordföranden
Ingrid Salomonsson.
Ingrid Salomonsson avtackade de avgående styrelsemedlemmarna, Hildur
Persdotter Karlsson, Magnus Arvidsson och Hasse Nilsson som varit revisor.
Christina Olsson avtackades som sk i Hundägarutbildningssektorn

Falkenberg vann Hallandskampen. Laget bestod av Rebecka Edström, Pernilla
Stjernfeldt, Carola Carlsson och Ingrid Salomonsson.
Klubbmästare i Bruks blev Kerstin Hjelm o Dixie
Klubbmästare i Lydnad blev Kerstin Nilsson o Sapphire.
Bästa Lydnadsekipage 2014 blev Cissi Arvidsson och Mini.
Bästa Brukshundsekipage 2014 blev Annika Svensson Wilson och Jänta.
Klubbmästare i Agility Small Anna Furuholm Karlsson o Lexus
Large Ida Johansson o Sigge
Klubbmästare i Rallylydnad blev Lina Johanson o Ducky
Bästa Rallylydnadsekipage blev Lotta Thorén och Engla.
Ingrid Salomonsson avslutade mötet och därefter bjöds medlemmarna på kaffe o
tårta.

…………………………………………………………………………………………
Ordörande Lennart Eriksson
Sekreterare Gun Engström

……………………………………………………………………………………………
Justerare Kerstin Hjelm
Justerare Thomas Bengtsson

