Protokoll årsmöte 2019

Årsmöte för Värmland-Dals Beagleklubb 2019 03 30

§ 1 Ordförande öppnade mötet och hälsade de 27 deltagarna välkomna.

§ 2 Justering av röstlängd verkställes vid behov.

§ 3 a Till ordförande för mötet valdes Henry Persson.
§ 3 b Till sekreterare för mötet valdes Bengt Wärnbäck.

§ 4 Att justera dagens protokoll valdes Per-Anders Olsson och Göran Karlsson.

§ 5 Mötets behöriga utlysande godkändes. Diskuterades möjligheten att förenkla kallelsen att istället
för med personlig kallelse via brev kalla via e-mail och klubbens hemsida. Förslaget godkändes.
Frågetecken om det fungerar utifrån de stadgar som gäller.

§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2018 lästes upp och godkändes .
Verksamhetsberättelsen för viltspår lästes upp.

§ 7 Revisionsberättelsen för 2018 lästes upp och godkändes.

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Till ordförande för 2019 valdes Henry Persson.

§ 10 Val av övriga ledamöter.

Till ordinarie ledamöter valdes :

Patrik Rolandsson

2019-2020 fyllnadsval
Bengt Wärnbäck
Roy Bye

2019-2021
2019-2021

Christer Saarnak

2019-

2021 kassör

Beslutades att kassören Christer Saarnak äger rätt att teckna föreningens firma.

Till styrelsesuppleanter för 2019 valdes :

Roger Blad

2019
Jan

Olsson

2019
Inga-Lill

Axelsson

2019
Anders

Liljegren

2019

§ 11 Till revisorer för 2019 valdes :

Sören Alfredsson

2019 ord.
Majvor

Alfredsson

2019 ord.
Jan

Johansson

2019 suppl.

§ 12 Till valberedning för 2019 valdes :

Sören Alfredsson

2019 sammankallande
Stefan

Olsson

2019
Bo

Ynger

2019

§ 13 Val av avelsnämnd :

Kenneth Hageland-Solgård 2019-2021

§ 14 Tävlingskommitté vald till 2020

§ 15 Val av BF-delegater. Ej aktuellt 2019

§ 16. Motioner till BF. Inga förslag.

§ 17 Aktivitetsplan 2019- 2020 gicks igenom och godkändes.

§ 18 Övriga frågor.

* Eventuell ersättning vid deltagande vid tävlingar ( har-SM, klöv SM, landskamp viltspår mm ) Frågan
diskuterades och styrelsen får uppdrag att hantera frågan.

* Beslutades att klubben sponsrar deltagare vid viltspårlandskamp i Danmark med tröjor.

* Diskuterades anmälnings-och övernattningskostnad vid Lurprovet. Beslutades att ingen höjning
skall göras. Beslut att debitera kostnad för katalog.

* Beslutades att BIR och BIM vinnare betalar kostnad för rosetter vid klubbens utställning.

* Förslag framfördes att publicera namn och bild i beagletidningen på nya drev-och viltspårdomare i
klubben.

* Stort tack framfördes till Inga-Lill Håkansson för allt arbete med klubbens viltspårverksamhet.

§ 19 Utdelning av vandringspris och andra utmärkelser.

§ 20 Ordförande tackade alla deltagare för ett bra och positivt årsmöte.

Vid protokollet
Bengt Wärnbäck, sekreterare

Justeras

Per-Anders Olsson

Göran Karlsson

