Protokoll fört vid Hässleholm Hundungdoms årsmöte
2016-02-28
1. Upprop och fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes.
2. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
under årsmötet fört protokoll
Jennifer Persson och Lars Persson valdes.
3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse har skickats inom stadgeenlig tid samt lagts ut på Facebook och hemsida 20
dagar innan årsmötet. Det har även varit möjligt att få handlingarna skickade till sig av
kassören. Mötet enades om att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
4. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.
Sittande, Stefan Nilsson valdes.
5. Anmälan om vem styrelsen utsett till mötessekreterare.
Mariell Stenfeldt har utsetts av styrelsen.
6. Fastställande av ärendelista under mötet.
Ärendelistan fastställdes.
7. Styrelsens berättelse, inklusive resultaträkning för sistförflutna verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
Resultaträkningen gicks igenom och lades till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse för sistförflutna verksamhetsåret.
Revisionsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
9. Fastställande av balansräkning
Balansräkningen fastställdes.
10. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen
Mötet beslutade att föra över vinst eller förlust till nästa verksamhetsår.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015
12. Av medlemmarna givna motioner.
Motion 1 om avskaffning av klubbmästerskap. Styrelsen yrkade på bifall vid förlag på
att det skall försökas ordna någon annan typ av tävling istället, exempelvis
blåbärstävling eller tunnelrace. Årsmötet biföll motionen.
13. Av styrelsen givna propositioner.
Finns inga propositioner
14. Val av ordförande i styrelsen för ett år.
Vakant. Det blir ett extra årsmöte 21 mars
15. Val av sekreterare och kassör för två år.
Sittande sekreterare, Mariell Stenfeldt sitter kvar ett år.
Sittande kassör, Sara Svanberg valdes för två år.

16. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för två år samt eventuellt fyllnadsval.
Lovisa Levin – 1 år kvar
Elisa Edgren Holmberg – 1 år kvar
Kristin Avenmark – Nyval 2 år
17. Val av suppleanter till styrelsen för två år samt eventuellt fyllnadsval.
Jennifer Persson – 1 år kvar
Malin Johansson – Nyval 2 år
18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år med uppgift att
granska styrelsens förvaltning under löpande verksamhetsåret.
Revisorer
Monica Richards
Ebba Eriksson
Revisorssuppleant Lisa Schyttberg
Kalle Karlsson
19. Val av kommitté sammankallande för 1 år.
 Agilitykommittén
Anna-Karin Sjödin
 Utbildningskommittén
Vakant
 Aktivitetskommittén
Vakant
 Hustomtekommittén
Ingemar Eriksson
 Cafeteriakommittén
Nadine Necker
 Lokalkommittén
Helena Bengtsson
 PR kommittén
Birgitta Nilsson
 Hemsidekommittén
Mathilda Pettersson
20. Val av valberedning för förberedande av val enligt punkterna 14 – 20 till nästa
årsmöte.
Sittande. Kajsa Persson (sammankallande), Malin Levin och Birgitta Nilsson.
21. Ärende som av styrelsen föreläggs årsmötet eller i övrigt upptagits på
ärendelistan.
 Styrelsen skall ordna fram en maillista på alla medlemmar så det är enkelt att
maila ut information till alla klubbmedlemmar.
 Hemsidan skall uppdateras med relevant information och gärna göras lite mer
tilltalande.
 Den 18-21 augusti 2016 är det uppvisning på Hovdala i samband med deras
fälttävlan. Karin Svensson, Birgitta Nilsson samt Malin Levin ansvarar för detta.
 Årets klubbmästare small delades ut till Anna-Karin Sjödin. Övriga klasser var ej
närvarande för att ta emot pris.
22. Mötet avslutas
Ordförande tackade medverkande på mötet och mötet avslutades

Ordförande
Stefan Nilsson

Sekreterare
Mariell Stenfeldt

Justerare
Jennifer Persson

Justerare
Lars Persson

