
 Protokoll 

Årsmöte i Åmål 2014 för Värmland-Dals Beagleklubb 2014 03 29.  Årsmöte 51. 

§ 1  Ordförande öppnade mötet och hälsade de 28 deltagarna välkomna. 

§ 2  Justering av röstlängd, vid behov. 

§ 3a  Till ordförande för mötet valdes Henry Persson. 

§ 3b  Till sekreterare för mötet valdes Bengt Wärnbäck. 

§ 4  Att justera protokollet valdes Sören Alfredsson och Dan Olsson. 

§ 5  Mötets behöriga utlysande godkändes. 

§ 6  Verksamhetsberättelsen för 2013 lästes upp och godkändes. 

§ 7  Revisionsberättelsen för  2013 lästes upp och godkändes. 

§ 8  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 9  Till ordförande för 2014 valdes Henry Persson. 

§ 10  Till ordinarie ledamöter valdes :    Johan Gustavsson 2014 – 2016 

John-Ingar Larsen  2014 – 2016 

Till suppleanter för 2014 valdes              Inga-Lill Håkansson 

Jan Johansson 

Björn Andersson 

§ 11  Till revisorer för 2014 valdes Sören och Majvor Alfredsson och till suppleant Andreas Norberg. 

§ 12  Till valberedning valdes Sören Alfredsson, sammankallande, Stefan Olsson och Bo Ynger. 

§ 13  Avelsnämnd vald 2013 – 2015 Johan Gustavsson och Kennet Hageland – Solgård. 

§ 14  TK vald 2013 – 2015                        huvudansvarig                    Johan Gustavsson 

viltspår                                Inga-Lill Håkansson 

drevprov                             Stefan Olsson 

utställning                           Sören Alfredsson 

§ 15  Till BF-delegat 2014 valdes Henry Persson och Bengt Wärnbäck som ersättare. 

§ 16  Motioner till BF. Samtliga 9 motioner lästes upp och diskuterades. Årsmötet beslutade följande 

:         motion 1                    avslag 

                      motion 2       bifall 

                      motion 3       avslag 

                      motion 4       bifall 

                      motion 5       bifall 

                      motion 6       avslag 

                      motion 7       avslag 

                      motion 8       avslag 

                      motion 9       avslag 

§ 17  Aktivitetsplan för 2014 – 2015 presenterades och godkändes. 



§ 18  Övriga frågor. 

·         Diskuterades de nya championatsreglerna och det sätt dessa på. Framfördes önskemål att detta 

tas upp på BF av klubbens representant. 

·         Framfördes åsikter att beagleklubben endast bör representeras av rena rådjurshundar vid 

småhunds-SM. 

·         Framfördes synpunkter att alla rasklubbar som kommer att använda de nya reglerna bör 

använda samma dataprogram för redovisning. 

·         Beslutades att Björn Andersson från och med hösten ansvarar för att drevprovsprotokollen 

skrivs på datorn och skickas snarast efter genomfört prov. 

·         Lista delades ut om eventuellt tecknande av prenumeration på Binglotter för att stärka 

klubbens ekonomi. 

§ 19  Utdelning av priser, diplom, utmärkelser och vandringspriser. 

§ 20  Ordförande tackade samtliga deltagare för ett bra och konstruktivt möte och förklarade mötet 

avslutat. 

  

  

  

Vid protokollet  Bengt Wärnbäck 

  

  

Justeras   Sören Alfredsson                                            Dan Olsson    

 

 


