PROTOKOLL FIELD SPANIELKLUBBEN
Årsmöte Huskvarna 23 mars 2013
Närvarande 25 medlemmar
§1. Faställande av röstlängd
Närvarande på mötet var alla medlemmar i klubben och därmed röstberättigade.
§2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Mikael Henriksson.
§3.Styrelsens val av sekreterare för mötet
Till mötessekreterare valdes Elisabeth Fyhr.
§4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet
Till justerare valdes Marie-Louise Sahlén och Maria Widén.
§5. Beslut om yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar
Inte aktuellt eftersom alla på mötet var medlemmar.
§6.Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Det fastställdes att mötet blivit stadgeenligt utlyst, dels genom information på hemsidan och i klubbtidningen.
§7. Fastställande av dagordning
Upprättad dagordning för mötet fastställdes.
§8.Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse(se bilagor).
Verksamhetsberättelsen för det gångna året fanns att läsa för var och en i det utdelade materialet.
Mötesordförande gjorde en kort summering av de olika verksamhetsområdena.
§9. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen förlust eller vinst
Revisionsberättelsen samt balans- och resultaträkning föredrogs och årsmötet beslutade att fastställa detta.
§10.Klubbstyrelsens rapport om och eventuella förslag avseende de uppdrag föregående klubbmöte har till
klubbstyrelsen
Finns inget sådant uppdrag givet av klubbstyrelsen
§11. Beslutad om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) Verksamhetsplan för kommande år presenterades och godkändes av mötet.
b) Rambudget för kommande år presenterades och godkändes.
c) Medlemsavgiften beslutades att vara oförändrad.
d) Villkor för resersättning till rasklubbens funktionärer. Det beslutades att följa den statliga
ersättningsnormen. Reseersättning betalas ut vid representation av klubben, då man deltar men inte har
egen hund med. Reseersättning betalas inte ut vid styrelsemöten.

§13.Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Ordförande
Johnny Sandberg
1 år nyval
Ledamot
Roald Christelius
2 år nyval
Ledamot
Maria Köhlström
innehar mandat
Ledamot
Eva Sandberg
2 år nyval
Ledamot
Maria Widén
2 år nyval
Ledamot
Elisabeth Fyhr
innehar mandat
Ledamot
Marie Steffenburg-Wennberg 1 år fyllnadsval
Suppleant
Ann-Sofie Jonsson
1 år nyval
Suppleant
Marie-Louise Sahlén
1 år nyval
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag och fastställer att suppleanterna har turordning enligt ovan.
§14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Revisor
Pertti Lundin
Revisor
Christer Karlström
Revisorsuppleant
Christina Egard 1 år omval
Revisorsuppleant
Marina Jensen
§15. Val av valberedning
Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Birgitta Christelius
Sonja Dahlberg omval
Madelene Ryberg

1 år nyval
1 år nyval
1 år omval

omval
nyval

§16. Beslut om omedelbar justering av §§14-16
Mötet beslutade om omedelbar justering.
§17. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till klubbstyrelsen
Klubbstyrelsen förslår att utnämna Ingrid Roslund till hedersmedlem i Field Spanielklubben. Ett förslag vilket
mötet enhälligt ställdes sig bakom.
§18. Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda eller kom upp.
§19. Mötets avslutande.
Mötets ordförande tackade alla närvarande och avslutade därmed mötet.
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Mikael Henriksson
Ordförande
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Marie-Louise Sahlén
Justerat
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Maria Widén
Justerat

