Protokoll Årsmöte 2015-02-12
Plats: Klubbstugan
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

§ 6.
§ 7.

§ 8.

Tid: 19.00

Närvarande 30 st. medlemmar

Mötets öppnande. Klubbens ordförande Marie Andersson hälsade alla
välkomna och förklarade mötet öppnat.
Fastställande av röstlängden. Beslöts att avvakta med genomgång av
röstlängden till dess att behov uppstod.
Val av mötesordförande. Valdes Tommy Nielsen att vara mötesordförande
under årsmötet.
Lokalklubbs styrelses anmälan om protokollförare. Valdes Carina Björk
till att vara protokollförare under årsmötet.
Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet. Medlemmarna valde Anna
Jansson och Emma Sandberg, de justerar protokollet tillsammans med
mötesordföranden.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7
moment 2 i stadgarna. Någon sådan fanns inte närvarande.
Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. Det har gått ut en kallelse
till medlemmar per brev tillsammans med en julhälsning i december, samt
hemsida och anslag på klubbens anslagstavla. Kallelsen godkändes.
Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkänns och fastställs.

§ 9.

Genomgång av:
a) Lokalklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte.
Verksamhetsberättelsen för år 2015 gicks igenom.
b) Balans- och resultaträkning. Per Krabbe redovisade 2014 års
kostnader
c) Revisorernas berättelse. Revisorerna föredrog revisionsberättelsen.

§ 10.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition
av vinst eller förlust. Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade
balans- och resultaträkningarna per den 31 december 2014.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att överföra det balanserade
resultatet till ny räkning.

§ 11.

Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbstyrelsen.
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.
Genomgång av lokalklubbstyrelsens förslag avseende:
a) Mål. Ordföranden Marie Andersson redogjorde för styrelsens
målsättning för det kommande verksamhetsåret. Styrelsens mål är att
öka klubbens medlemsantal och samtidigt få in fler i verksamheten.
Satsa på tävlingsekipage och få fram flera tävlande. Utbilda flera
instruktörer samt vidareutbilda befintliga instruktörer.
b) Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär
rambudget för det närmast följande verksamhetsåret. Per Krabbe
presenterade styrelsens förslag till rambudget för det kommande
verksamhetsåret.

§ 12.

§ 13.
§ 14.

§ 15.

c) Medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande
verksamhetsår, d.v.s. klubbavgift för; Ordinarie medlem,
Familjemedlem och Utlandsmedlem. Inte höja klubbens
medlemsavgift.
d) Andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har
bedömt kan gen konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
Förelåg inga.
Beslut i ärenden enligt punkt 12. Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna
styrelsens mål och förslag på rambudget.
Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Ordförande Marie Andersson redogjorde för styrelsens plan på att utbilda fler
i rallylydnaden (2 st.) samt 3 st. tävlingsledare i Agility.
Val av lokalklubbstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning. Val till lokalklubbstyrelse gick
enligt följande:
Ordförande: Marie Andersson (omval 1 år)
Kassör: Per Krabbe (nyval 2 år)
Sekreterare: Carina Björk (fyllnadsval 1 år)
Ledamot: Tord Hansson (nyval 2 år)
Suppleant 1: Joakim Kjellgren (nyval 2 år)
Suppleant 2: Ida Nilsson (fyllnadsval 1 år)

§ 16.

Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
Till revisorer valdes:
Anne Ljung (1 år)
Anne Sandberg Fallesen (1 år)
Suppleant 1: Inger Adregård
Suppleant 2: Karin Arvidsson (1år)

§ 17.

Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Till valberedning valdes:
Sammankallande: Tommy Nielsen (1 år)
Ledamot 1: Martina Kaad (2 år)

§ 18.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. Årsmötet beslöt att
omedelbart justera punkterna 15, 16, 17.
Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 13. Inga sådana förelåg.
Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. Inga sådana förelåg.

§ 19.
§ 20.
§ 21.

Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
Sune Arvidsson har upptäckt att det har kommit vatten under klubbstugan och
detta har inte funnits innan. En undran är om det har kommit dit i samband
med att den nya fotbollsplanen har anlagts. Marie Andersson kontaktar
kommunen.
Tävlingskommittén kommer att lämna in förslag av förtydligande på
tävlingsregler till nästa medlemsmöte.
Tävlingsbarometern har inte varit igång – ber att medlemmarna ska fundera
hur vi vill ha detta och beslut tas på nästa medlemsmöte.

Vårens första månadstävling kommer att ske den 1 april.

Vid Rallylydnaden är det svårt att få domare, Anne Fallesen vill har förslag
på hur vi ska lösa detta, kanske bjuda in andra klubbar?
§ 22.

Mötets avslutande.

Vid protokollet

___________________
Carina Björk

_____________________
Tommy Nielsen

Justeras

__________________
Emma Sandberg

____________________
Anna Jansson

