Årsmöte på Lillerud 2012 03 24

Årsmöte 49

§ 1 Ordförande öppnade mötet och hälsade 18 deltagarna vä'lkomna.
§ 2 Justering av röstlängd - vid behov.
§ 3 a Till ordförande för mötet valdes Henry Persson
§ 3 b Till sekreterare för mötet valdes Bengt Wärnbäck.
§ 4 Att justera protokollet valdes Stefan Olsson o Jan Johansson
§ 5 Mötets behöriga utlysande godkändes.
§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2011 lästes upp och godkändes.
§ 7 Revisionsberättelsen för 2011 lästes upp och godkändes.
§ 8 Styrelsen bevoljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 9 Till orförande 2012 valdes Henry Persson
§10 till ordinarie ledamöten valdes: Johan Gustafsson 2012-2014
John-Ingar Larsen 2012-2014
Till suppleanter för 2012 valdes
Inga-Lill Håkansson
Martin Andersson
§11 Till revisorer för 2012 valdes Ewa Swedare, Sören Alfredsson, Andreas Norberg.
§12 Till valberedning för 2012 valdes Sören Alfredsson sammankallande, Stefan Olsson och Jan
Johansson.
§13 Till avelnämnd valdes 2012
§14 Val av TK
§15 Val av BF-delegat

Kenneth Hageland-Solgård (fyllnadsval)
Samtliga valda till 2013
Henry Persson, reserv Bengt Wärnbäck

§16 Motioner till BF. Samtliga publicerade i (beagle 1/20129 diskuterades.
Följande beslut fattades: Motion ang. problem för få drevprovsdomare(Östsvenska): tillstyrks.
Motion om agerande i vargfrågan (Östsvenska): tillstyrkes.
Motion ang.redovisning av drevprovf(Östergötland): avslag.
Motion ang. 3:e pris på utställning (Norrbotten): avslag.
Motion ang. allroundbedömning jjch (Norrbotten): avslag
Motion ang. neritering för jch (Norrbotten) : avslag
Motion ang. kriterier för årets utställningshund (Norrbotten): avslag.
Motion ang. ungdomssatsning (JämtlHärjedalen): tillstyrks.
§17 Aktivitetsplan för 2012-2013 gicks igenom och godkändes. Fråga: hur länge får man jaga räv på

drevprov, sista februari eller 15 mars ?
§18 Övriga frågor: Diskuterades inkomna motioner från Bo Ynger till årsmötet.
Motion 1 : att klubbens uttagningsregler gällande drevprov (klubbkamper och regiontävlingar) tas
upp under en punkt på kommande årsmöten: tillstyrkes.
Motion 2 : ang. resebidrag : Finns redan beslut.
Motion 3 : ang. förslag till nya regler gällande uttagningar pga vargproblem: avslag.
Diskuterades Clubshowen i augusti. Förslag till klubbens medlemmar får sänkt avgift med 100 kr.
§19 Utdelning av utmärkelser, priser och vandringspriser.
§20 Ordförande tackade deltagarna för bra och konsruktiva diskussioner och förklarade mötet
avslutat.

