
 
Protokoll årsmöte 2016 

 

       

Årsmöte på Lillerud 2016 03 19 för Värmland-Dals Beagleklubb.     

       

§1  Ordförande öppnade mötet och hälsade de 20 deltagarna 
välkomna. 

   

       

§2  Justering av röstlängd 
vid behov. 

      

       

§3 a Till ordförande för 
mötet valdes Henry 
Persson. 

     

       

§3b Till sekreterare för mötet valdes Bengt Wärnbäck.     

       

§4  Att justera mötesprotokollet valdes Kristina Staaf-Liljegren och Anders Liljegren.   

       

§5  Mötets behöriga 
utlysande godkändes. 

     

       

§6a Verksamhetsberättelsen för 2015 lästes upp och godkändes.     

       

§6b Resultaträkningen 
gick igenom och 
godkändes. 

     

       

§7  Revisionsberättelsen för 2015 lästes upp och godkändes.     

       

§8  Styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. 

      

       

§9  Till ordförande för 
2016 valdes Henry 
Persson. 

     

       

§10 Till ordinarie 
ledamöten valdes : 

 Johan Gustafsson 2016-2018   

  Björn Andersson 2016-2018   

      Till Suppleanter för 
2016 valdes : 

 Anders Liljegren    

  Lars Liljegren    

  Jan Johansson    

  Inga-Lill Axelsson    

§11 Till revisorer för 2016 
valdes : 

 Sören Alfredsson ordinarie   

  Majvor Alfredsson ordinarie   

  Jan Olsson  suppleant   

       

§12 Till valberedningen 
för 2016 valdes : 

Sören Alfredsson sammankallande  



  Stefan Olsson    

  Bo Ynger     

       

§13 Till avelsnämnd 
valdes : 

 Johan Gustafsson 2016-2018   

  Kennteh Hageland 2015-2017   

       

§14 Val av TK. Inga val 
detta år 

 Johan Gustafsson 2015-2017 huvudansvarig 

  Henry Persson 
2015-2017 
viltspår 

 

  Stefan Olsson 
2015-2017 
drevprov 

 

  Kristina Staaf-Liljegren2015-2017 
utställning 

2015-2017 
utställning 

 

       

§15 Val av ordinarie och en reservdelegat till BF 2016.     

       

  Bengt Wärnbäck ordinarie   

  Björn Andersson reserv   

       

§16 Motioner till BF.  motion 1  tillstyrks   

  motion 2  tillstyrks   

  motion 3  avslag   

  motion 4  avslag   

       

§17 Aktivitetsplan för 2016 fastställdes efter nödvändiga justeringar.    

       

§18 Övriga frågor       

       

Sunne jaktmässa den 5-6 augusti diskuterades. Beslutades att klubben deltar och en 
arbetsgrupp för ändamålet 

etsgrupp 

bildades med Ulrika Olsson som ansvarig.     

       

Telefonmöte diskuterades som ett alternativ vid styrelsemöten. Många har långt att 
åka. 

  

Bengt W utreder frågan.       

       

Hemsidan diskuterades. Alternativa sätt att informera kom upp. Inga-Lill Håkansson tar över 
ansvaret tills vidare. 
       

§19 Utdelning av priser, 
diplom och 
vandringspriser. 

     

       

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

e 

mötet avslutat.       

       

Vid protokollet Bengt 
Wärnbäck 

      

 


