Jaktretrieverklubben
Org.nr. 848001-2262

Protokoll Årsmöte i Jaktretrieverklubben 19 mars 2022
Plats: Team möte
Närvarande: 26 medlemmar varav 24 medlemmar var röstberättigade.

§1

Föreningens Ordförande Johan Olsson hälsade alla hjärtligt välkomna och
förklarade årsmötet öppnat.

§2

Röstlängd och fullmakter kontrollerades i samband med årsmötets öppnande. På mötet
var 24 röstberättigade medlemmar närvarande.

§3

Till ordförande för årsmötet föreslogs samt därefter valdes Andreas Dahlberg.
Andreas tackade för förtroendet.

§4

Styrelsen meddelade att Michael Strindholm utsetts till mötessekreterare.

§5

Anni Frick och Johan Olsson valdes att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.
Till rösträknare valdes Anni Frick och Andreas Dahlberg. Protokollet skall även justeras av
mötesordföranden Andreas Dahlberg.

§6

Årsmötet fanns av mötet ha blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

§8

Andreas Dahlberg föredrog klubbens verksamhetsberättelse samt den ekonomiska delen av
klubbens verksamhetsberättelse. Den etiska revisionsrapporten föredrogs.
Båda berättelserna fastställdes utan anmärkning av mötet.

§9

Balans-, resultaträkning samt bokslut för verksamhetsåret fastställdes.
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§10

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att de ekonomiska
revisionernas berättelse undertecknas av revisorerna.

§11

Styrelsens förslag till verksamhetsplan föredrogs av Andreas Dahlberg som fastställdes av
årsmötet.

§12

Styrelsens förslag till budget föredrogs av Andreas Dahlberg som fastställdes av årsmötet.
Årsavgift för 2023 att vara 550kr för ordinarie medlem och för familjemedlem 300kr.
För verksamhet 2023 fastställdes att startavgifter för prov i JRK regi skall vara:
Juniortest:200kr
Apporteringsprov/WT Öppenklass/WT Vinnarklass:550kr
Unghundsmästerskap: 600kr
Markprov, Öppenklass och Vinnarklass 850kr
Markprovsmästerskap; en dags prov 970kr, tvådagars prov: 1700kr

§13

Stämman fastställde styrelsens förslag att inget traktamente utgår, reseersättning med 18,50/mil.

§14

Michael Strindholm valdes enhälligt till ordförande för klubben på ett år.

§15

Martin Hansson, Kristine Olsen och Matilda Martinsson valdes enhälligt som ledamöter på två år.

§16

Carolina Jutell och Paulina Wahlgren valdes enhälligt som suppleanter på ett år.

§17

Lars Nyström samt Cecilia Löfling (revisor åt SJR) valdes som revisorer.
Karin Skoog valdes som revisorsuppleant

§18

Till valberedning valdes Johanna Cadario-Jonsson (sammankallande) och Johan Olsson.

§19

Årsmötet tillstyrkte inkommen motion.
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§20

Övriga ärenden
A Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag till utveckling av Jaktretrieverklubbens verksamhet
B Ola Andersson och Andreas Dahlberg avtackades för sitt arbete i styrelsen.
C Vidare informerade avgående styrelseordförande Johan Olsson att styrelsen utnämnt Åsa Norrby
till hedersmedlem i JRK som ett bevis på styrelsens och medlemmarnas tacksamhet för Åsas
enastående engagemang i klubben under 21 år.
D Nyvald ordförande tackade avgående ordförande och presenterade sig själv

§21

Årsmötet förklarades avslutat av mötesordföranden.

Mötesordförande Andreas Dahlberg

Vid protokollet Michael Strindholm

Justeras:

Johan Olsson

Anni Frick
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