Årsmötesprotokoll
ADB Klubben
Årsmötet

öppnades

klubbens

1.

Justering

beslutade

Fredrik

att fastställa

(20 närvarande

Jarl som

hälsade

röstlängden

alla välkomna

till ADB

till 19 röstberättigade

och 1 icke röstberättigad,

Val av mötesordförande
Årsmötet
beslutade
att välja

Kjell Larsson

ej medlem)

mötesordförande

Val av sekreterare/protokollförare
Christina

4.

av ordförande

av röstlängd

medlemmar

3.

årsmöte med Svenska

ordinarie
2017-05-07

årsmöte

Årsmötet

2.

vid
i Mullsjö,

Ericsson

valdes

till motets

sekreterare

Val av justerare

Årsmötet beslutade att välja Jessi5a Larsson och Jonas Ekwall som justerare
och tillika
5.

Beslut

om

Beslöts

6.

7.

rösträknare
och

att närvarande

yttranderätt

förutom

som ej är medlemmar

Fråga om mötet
blivit stadgeenligt
Årsmötet
ansag att motet blivit utlyst
Nyhetsbrev
och Sociala Medier
Godkännande
Årsmötet
Mötet

8.

närvaro

medlemmar

har yttranderätt

utlyst
i behörig

men ej rösträtt

tid och ordning,

via Hemsida,

av dagordning

beslutade

avslutas,

att fastställa

ändras

Styrelsens

årsredovisning,
med

avels

dagordningen

med tillägg

om att punkten

18:

till 19

för

arbetet

av klubbens

balans

och

och

resultatredovisning,

jaktprovsverksamhet

samt

redogörelse
revisorernas.

berättelse
Styrelsen
arbetet

föredrog
med

redovisade
ekonomiska

ärsredovisning,

balans

och resultaträkning,

avel och jaktprovsverksamhet,
revisorernas
redogörelsen,

verksamhetsberättelse

berättelse.

verksamhetsberättelse

Årsmötet

och arbetet
och lägga

detta

redogjorde

med

beslutade
avels

att godkänna

för

och
den

och jaktprovsverksamhet,

till handlingarna.
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9.

Fastställande
uppkommen

av balans och resultaträkning
vinst eller förlust

Fastställdes
handlingarna.

samt

beslut

om enligt

dessa

årsbokslutet
med en vinst om 30 945:50 och lades till
Den uppkomna vinsten överförs till ny räkning

IO. Styrelsens
rapport
om de uppdrag
föregående
årsmöte
givit till styrelsen
Årsmötet
beslutade att stadgar inte spikas pga att det inte är klart med
medlemsavgifter
och da kommer vi behöva revidera stadgarna.
Styrelsen ber
om mandat att fastställa medlemsavgiften
via en arbetsgrupp
i samråd mellan
SvSHK och ADBklubben,
arbetet skall vara klart under 2017. Årsmötet beviljar
detta.

11'ÅBerssmluö'teotmbeasnlustvaarrosmfr'ahnesfvfaÖrrsfsrfiyheretIfsöe
12. A: Beslut om styrelsens
förslag till verksamhetsplan.

verksamhetsplan:

B: Beslut
styrelsens
10.

om avgifter
för kommande
beslut för avgifter kommande

C: Beslut
styrelsens

om styrelsens
förslag
förslag på rambudget

13.Va1 av ordförande,
enligt g8 i klubbens
Val av Ordförande:

Ordinarie
stadgar

verksamhetsår:
verksamhetsår

på rambudget:

ledarmöter

Årsmötet

Årsmötet

beslutade

godkänner

styrelsens

Årsmötet godkänner
i enlighet med punkt

Årsmötet

och suppleanter

godkänner

i styrelsen

att välja Malin Ek till ordförande

på 1

ar

Val av ledamöter:
Årsmötet
Christina Ericsson fyllnadsval
pa 2 år till styrelseledamöter.

beslutade att välja Mattias Lindholm på 2 år,
på 1 ar, Maria Jansson pa 2 ar, Jessica Larsson

Val av Suppleanter:
Årsmötet
beslutade
Lejon på 1 år och Magnus Christiansson

att välja Stefan Modin på 1 år, Johan
på 1 år till styrelsesuppleanter

14.Va1 av revisor och revisorsuppleant enligt %9i klubbens stadgar
Årsmötet beslutade att välja Sten Gerdt på 1 år och Gunilla Sandström

på "1 år

till revisorer.
Årsmötet
beslutade vidare att välja Anders
Larsson på 'I år till revisorsuppleanter.

Blomström

på 1 år och Joacim

15.Va1 av valberedning enligt %10 i dessa stadgar
Årsmötet beslutade att välja Sören Linzie på 1år som sammankallandö
Kjell Larsson

och Jonas

Ekvall

samt

på 2 år till valberedningen.

2

16.Punkterna
Årsmötet

justerade
förklaras
13-15
punkterna
att
beslutade

17.Utnämning
Årsmötet

av hedersmedlem
att utnämna
besiutade

13-15

förklarasjusterade

första
Eva B Larsson till klubbens
engagemang
För sitt fantastiska

med motiveringen:
hedersmedlem
Dachsbracke
för vår ras Alpenländische
och

18.Motioner

och insats

ärenden

övriga

beslut
av styrelsens
genom motivering
av årsmötet
behandlades
Motioner,
röstberättigade
av arsmötets
och sedan röstning genom handuppräckning
se bilaga i
motioner,
beslut bifölls i samtliga
Styrelsens
deltagare.
arsmöteshandlingarna
Årsmötet
för ADB.

beslutade

avslutas
19.Mötet
ordförande
Nyvalde
förklaras
Årsmötet

att ge i uppdrag

Ek tackar
härmed avslutat.
Malin

till Styrelsen

för förtroendet

att instifta

samt

Vandringspriser

för allas

medverkan

Vid protokollet

Mötesordförande,

Qr

Jessica

Kjell Larsson

föFsson

Mötessekreterare.Christina

Justerare,

Ericssor

Jonas Ekvall
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