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Pyrenéersällskapet Protokoll årsmöte 2015-02-21 i Jönköping

Pyrenéersällskapet ordförande Björn Holst hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§1

Justering av röstlängd
Röstlängden justerades och 8 stycken medlemmar var närvarande och röstberättigade.

§2

Val av ordförande för årsmötet
Carina Nilson valdes till ordförande för mötet och tackade för förtroendet.

§3

Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
Styrelsen anmälde Madelene Dunberg att föra protokoll vid mötet.

§4

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ingela Mattisson och Pernilla Sandström.

§5

Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke medlemmar. Särskilda regler gäller
personer enligt paragraf 6 mom 4 i stadgarna.
Vald mötesordförande Carina Nilsson, tillika ordförande i SBHK hade närvaro- och
yttranderätt.

§6

Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmöten fann att det blivit behörigt utlyst då kallelse utlysts i Patou som kom ut i
december 2014, samt att det utlysts på hemsidan.

§7

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med en ändring. Stadgeärende flyttades från § 18 Övriga
ärenden till § 13A.

§8

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut om styrelsens förslag till
verksamhetsplan
Verksamhetsberättelsen föredrog. Verksamhetsplanen godkändes med följande tillägg:
Styrelsen ska delta på ordförandekonferens och fullmäktige som anordnas av SBHK. Om
lämpliga utbildningar anordnas ska styrelsen delta även på dessa.

§9

Styrelsens årsredovisning och föredragning av revisorernas berättelse.
Årsredovisningen gicks igenom muntligen av Pernilla Sandström.
Revisionsberättelsen lästes upp av Carina Nilsson. sign.
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§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning, samt beslut angående uppkommen
vinst eller förlust.
Resultat- och balansräkningen fastställdes.
Den uppkomna vinsten skall överföras i till nästkommande verksamhetsår.

§ 11

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Årsmötet 2014 hade inte givit styrelsen några uppdrag.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§ 13

Beslut om årsavgifter för verksamhetsåret 2016
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag är att medlemsavgifterna hålls oförändrade:
Enskild medlem: 275 kronor, familjemedlemskap 300 kr, kennelhänvisning 225 kronor.
I kennelhänvisning ingår tre (3) provmedlemskap. Överstigande provmedlemskap är
avgiften 75 kronor styck.

§ 13A

Beslut om stadgeändring
Det har från SBHK inkommit begäran om ändringa av stadgar. Alla rasklubbar under
SBHK ska ha samma stadgar och typstadgar har inkommit.
Årsmötet beslutade att anta dessa som börjar gälla omgående.

§ 14

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Valberedningens förslag var omval på Björn Holst för en tid av 1 år
Årsmötet valde Björn Holst som ordförande för en tid av 1 år.
Val av två ledamöter för en tid av 2 år
Valberedningens förslag var
Nyval på Gunilla Jämte för en tid av 2 år
Nyval på Liselotte Gerdt för en tid av 2 år
Årsmötet valde Gunilla Jämte och Liselotte Gerdt som ordinarie
ledamöter för en tid av 2 år
Karin Nilsson och Madelene Dunberg har 1 år kvar som ordinarie ledamöter. sign.
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Val av en suppleanterför en tid av 1 år
Valberedningens förslag var
Nyval på Louise Karlsson på en tid av 1 år
Årsmötet valde nedanstående som suppleanter med följande tjänstgöringsordning
för en tid av 1 år
1. Mikael Karlsson
2. Louise Karlsson

§ 15

Val av revisorer och revisorsuppleant.
Valberedningens förslag på revisorer var omval på Jonas Ohlin och
nyval på Ingela Mattisson av 1år.
Årsmötet valde Jonas Ohlin och Ingela Mattisson som revisorer för en tid av 1år
Valberedningens förslag på revisorssuppleant var omval på Marcus Åberg
Årsmötet valde Marcus Åberg till revisorssuppleant för en tid av 1 år

§ 16

Val av tre (3) ledamöter, varav en sammankallande, till valberedningens kommitté
inför årsmötet 2016.
Årsmötets valde Li Samuelsson och Kristoffer Karlsson till ledamöter i valberedningen
för en tid på 2 år.
Pernilla Sandström har 1 år kvar och valdes som sammakallande i valberedningen.

§ 17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16.
En omedelbar justering av punkterna 14-16 beslutades och genomfördes enligt
justerad bilaga till protokollet.

§ 18

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 4 veckor
före anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt.
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
Avslutning
Carina Nilsson tackade för sig och lämnade över till den omvalde ordföranden Björn
Holst som tackade för fortsatt förtroende och avslutade mötet. sign.
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