Protokoll från Strömsunds Brukshundklubbs årsmöte,
19 Januari 2019 i klubbstugan, Ulriksfors.
Närvarande: Birgitta Söderlund, Johanna Basth, Emelie Matsdotter, Tobias Backlund, Bengt Nilsson,
Rebecka V Antonsson, Linda Olsson, Kerstin Näsmark, Kerstin Faxbrink, Gunilla Malmqvist, Lisbet Bryne,
Viktoria Lindström, Ann-Louise Hansson, Ann-Christin Olsson.
§1. Birgitta hälsade alla välkommen och öppnade mötet.
§2. Fastställande av röstlängden. 2 av de närvarande äger ingen rösträtt då dem inte är medlemmar än
( Emelie och Rebecka).
§3. Ann-Louise valdes till mötets ordförande.
§4. Ann-Christin valdes till mötets sekreterare.
§5. Johanna och Emelie valdes att justera protokollet tillsammans med mötets ordförande.
§6. Årsmötet har blivit stadgenligt utlyst.
§7. Dagordningen lästes igenom och godkändes. Bilaga 1.
§8.
a) Verksamhetsberättelsen för 2018 lästes upp och godkändes. Bilaga 2.
b) Balans- och resultaträkning lästes upp och godkändes. Bilaga 3
c) Revisorernas berättelse lästes upp. Bilaga 4.
§9. Balans- och resultaträkning för 2019 lästes upp och godkändes.
§10. Mötet beslutade att bevilja lokalklubbsstyrelsen ansvarsfrihet.
§11.
a) Verksamhetsplan för 2019 lästes upp och godkändes.
b) Budgetförslag för 2019 lästes upp och godkändes.
c) Klubbavgiften för 2020 fastställdes till 110:d) Ordinarie medlemsavgift för 2020 fastställdes till 510:e) Familje- och delbetalande medlemsavgift fastställdes till 110:§12. Mötet fastslog och beslutade ärenden i punkt 11.
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§13. Val av medlemmar till lokalklubbsstyrelsen:
a) Birgitta Söderlund valdes på 1 år till ordförande
b) Emelie Matsdotter valdes på 1 år till kassör
c) Rebecka V Antonsson valdes på 2 år till ordinarie ledamot
d) Johanna Näsström valdes på 2 år till ledamot suppleant
§14. Val av revisorer och revisorsuppleant
a) Desireé Edin och Christer Sigurdsson valdes till revisorer på 1 år
b) Ann-Louise Hansson valdes till revisorsuppleant på 1 år.
§15. Inget förslag på valberedning så det bordlades till medlemsmötet i maj.
§16. Val av medlemmar till sektorer
a) Agility – Johanna Näsström (sammankallande) och Johanna Basth
b) Rallylydnad – Vickoria Lindström (sammankallande) och Ann-Louise Hansson
c) Lydnad/Bruks – Gunilla Malmqvist (sammankallande), Lisbet Bryne och Kerstin Näsmark
d) Hundutbildning (HUS) – Kerstin Näsmark (sammankallande), Birgitta Söderlund och Lisbet Bryne
e) Rasutveckling (RUS) – Birgitta Söderlund (sammankallande) och Tobias Backlund
f) Mark och fastighet – Bengt Nilsson (sammankallande) och Tobias Backlund
g) Kök och städ – Birgitta Söderlund (sammankallande), Ann-Louise Hansson och Emilie Matsdotter
§17. Mötet fastslog och beslutade justering av punkterna 13-16.
§18. Övriga frågor:
a) Gunilla flaggade för klubbmärkena i tyg som går att köpa för 20:-/st och finns på klubben.
b) Inomhuslokal – det har blivit ett litet bakslag då mattorna vi skulle använda luktar mögel. Vi letar vidare
och hoppas att det löser sig snart. Ann-Christin ska kolla med IFK om inomhusmatta.
c) Gunilla vill ha in lite nytt material till hemsidan. Lite bilder och reportage. Något man vill ska läggas in
eller ändras på så skicka mail till henne. Ahennes adress finns på hemsidan.
d) Önskemål om en prova-på-dag med gott att äta. Tidigt i vår, före kurserna, med lite olika grenar som folk
kan få prova med sina hundar. Ann-Louise, Birgitta och Gunilla ordnar med det och återkommer med
datum.
e) Lisbet kollar med fotoklubben (Marianne Tengberg) om vi kan ha en temadag med fotografering av våra
ekipage, nybörjare som veteraner.
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f) Utdelning av KM i rallylydnad:
Mästarklass – Viktoria & Bonny!

Avancerad – Gunilla & Rubus!

Fortsättningsklass – Johanna B & Bonus!

Nybörjarklass – Viktoria & Undra!

g) Utdelning av vandringspriset i Lydnad – Viktoria & Bonny! (vann även lydnads KM)
GRATTIS till Er!
h) Bengt avgår som kassör efter 16 år och blev lite uppvaktad. Ulrika Leijonberg får en liten gåva från
klubben som bevis för vår uppskattning för den tid hon lägger ner med måndagspromenaderna.
§ 19. Nästa medlemsmöte 28/5 kl 19:00 i klubbstugan, Ulriksfors.
§ 20. Ann-Louise tackade alla för visat intresse och det goda mingelfikat och avslutade mötet.

________________________________
Sekreterare

______________________________
Justerare

______________________________
Justerare

_______________________________
Ordförande
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