Protokoll

Årsmöte vid Morokulien 2013-03-23

§1

Årsmöte 50

Ordförande öppnade mötet och hälsade de 22 deltagarna
välkomna.

§2

Justering av röstlängd om det behövs.

§ 3a

Till ordförande för mötet valdes Henry Persson.

§ 3b

Till sekreterare för mötet valdes Göran Karlsson

§4

Att justera protokollet valdes Jan Johansson och Stefan Olsson

§5

Mötets behöriga utlysande godkändes

§6

Verksamhetsberättelsen för 2012 lästes upp och godkändes

§7

Revisionsberättelsen för 2012 lästes upp och godkändes

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§9

Till ordförande för 2013 valdes Henry Persson

§ 10

Till ordinare ledamöter valdes:

Bengt Wärnbäck

2013-2014

Göran Karlsson

2013-2014

Per-Anders Olsson 2013-2014
Roy Bye
Till suppleander för 2013

Inga-Lill Håkansson
Martin Andersson

2013-2014

§ 11

Till revisor för 2013 valdes Majvor o Sören Alfredsson och
suppleant Andreas Norberg.

§ 12

Till valberedning för 2013 valdes Sören Alfredsson
sammankallande, Stefan Olsson och Bo Ynger.

§ 13

Till avelsnämd för 2013-2014 valdes Johan Gustavsson o Kennet
Hageland-Solgård.

§ 14

Till tävlingskommitté för 2013-2014 Johan Gustavsson
huvudansvarig
viltspår
Inga-Lill Håkansson
drevprov
Stefan Olsson
utställning
Sören Alfredsson

§ 15

Aktivitetsplanen 2013 presenterades och godkändes.
Viltspårprov/anlagsprov kan
göras på medlemsträffen om anmälan sker i förväg. Förslag på
övrig aktiviteter önskas.

§ 16

Övriga frågor: Till klubbens hemsida önskas mer bidrag och
uppslag.

Diskuterades de klagomål som framkommit på domare och
ändringar som gjorts på egenskapspoäng.

Bo Ynger läste upp en skrivelse, vilken skickats in till Beagletidningen.
Beslutades att Henry Persson tar kontakt med Beagleklubbarna i
Skaraborg, Väst-svenska och Halland angående problem

och kritik som framförts på bedömningen
på jaktprov och gemensamt framföra våra synpunkter på detta till
Svenska Kennel-klubben.

Förslag från årsmötet att föreslå Bo Ynger som representant i
jaktprovskommittén från Värmland-Dals Beagleklubb.

§ 17

Utdelning av utmärkelser, priser vandringspriser.

§ 18

Ordföranden förklarade mötet avslutat och bjöd in deltagarna
till middag och underhållning.

