Protokoll fört vid Strävhåriga Foxterrierklubbens årsmöte
11 augusti 2012 i Kolboda
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av avgående t.f. ordföranden Lillemor Blanc
§ 2. Justering av röstlängd
Röstlängden justerades. 21 behöriga deltagare
§ 3. Val av mötesordförande
Till årsmötets ordförande valdes Ulf R. Olsson
§ 4. Styrelsens anmälan om protokollförare
Till protokollförare utsågs Kristina Lindström
§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet
Till justeringsmän valdes John Dreier och Lena Lundström
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet beslöts ha blivit stadgeenligt utlyst.
§ 8. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§ 9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut, balans- och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor, samt. revisorernas berättelse.
Avgående ordföranden föredrog klubbens verksamhetsberättelse
Kassören föredrog klubbens årsbokslut och revisorernas berättelse
§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Kassören visade balans och resultaträkning samt uppkommen vinst vid bokslutet.
§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen
Avgående ordföranden föredrog rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till
styrelsen.
§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Dock hade revisorerna ett förbehåll att inför nästa
årsmöte skulle fullständiga handlingar sändas dem i god tid.
§ 13. a) beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012-2013
b) beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 2012-2013
c) beslut om styrelsens förslag till rambudget för 2012-2013
a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes
b. Avgående ordförande föredrog klubbens verksamhetsplan för verksamhetsåret 20122013

c. Ingen förändring av medlemsavgiften för 2012-2013
d. Kassören föredrog styrelsens förslag till budget för 2012-2013
Årsmötet beslutade ang. punkterna 13a - c.
§ 14. Enligt § 8 i våra stadgar
a) val av ordförande (1år)
b) 2 ordinarie ledamöter (2 år)
c) 3 suppleanter på 1 år
Enligt § 8 i klubbens stadgar förrättades val av ledamöter till styrelsen.
a. Ordförande (1år), Ann-Charlotte Reventberg
b. 2 ordinarie ledamöter (2år), Berit Hansson (omval) samt Lillemor Blanc (omval)
c. 3 suppleanter på 1 år, Pia Rydberg (omval), Maud Linde-Ring (omval ) samt EvaLotta Kovacik (omval)
§ 15. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter (1år) enligt § 9 i våra stadgar
Till revisorer (1år) valdes Lars Bergman och Gunilla Thörne (båda omval)
Till revisorssuppleanter valdes Gunilla Bergman och Lena Lundström (båda omval)
§ 16. Val av valberedning om 3 personer varav en sammankallande enligt § 10 i våra
stadgar
Till valberedning enl. § 10 i klubbens stadgar valdes Agneta Åström (kvarstår 1år,
sammankallande), Agneta Broberg (1 år) samt John Dreier (2 år).
§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15
Beslöts att punkterna 13 – 15 justerades omedelbart under mötet.
§ 18. Behandling av motioner, som senast tjugo (20) dagar före årsmötet skriftligen
anmälts till Styrelsen
Inga motioner hade inkommit.
§ 19. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp
§ 20. Mötet avslutas
Vår nya ordförande Ann-Charlotte Reventberg presenterade sig själv för mötets medlemmar.
Ulf R. Olsson avslutade mötet.
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