Årsmöte på Lillerud 2010-03-06
Värmland-Dals Beagleklubb

Årsmöte 47

§1

Ordförande öppnade mötet och hälsade de 20
närvarande välkomna.

§2

Justering av röstlängd bordlades till till eventuellt behov föreligger.

§ 3 a Till ordförande för mötet valdes Henry Persson.
§ 3 b Till sekreterare för mötet Bengt Wärnbäck.
§4

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

.
§5

Mötets behöriga utlysande godkändes.

§6

Verksamhetsberättelsen för 2009 lästes upp och godkändes.

§7

Revisionsberättelsen för 2009 lästes upp och godkändes.

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9

Till orförande för 2010 valdes Bo Ynger.

§ 10 Till styrelseledarmöten valdes : Henry Persson 2010-2012
Johan Gustafsson 2010-2012
Val av suppleanter för 2010 : Inga-Lill Håkansson
Jon-Ingar Larsen
§ 11

Till revisorer för 2010 valdes Sören Alfredsson och Eva Swedare.
Till revisorssuppleanter för 2010 valdes Henrik Ynger och
Per-Anders Andersson.

§ 12

Till valberedning för 2010 valdes Benny Johansson
(sammankallande), Andreas Norberg och Patrik Eklund.

§ 13

Avelsnämnden är valda till 2011.

§ 14

TK är valda till 2011.

§ 15

Till BF-delegat valdes Bo Ynger. Roy Bye deltar på BF som
åhörare.

§ 16

Motioner till BF. Årsmötet beslutade:
-Nedre Norrland. Koder och Kodnycklar. Bordlades, hanteras
på regelmöte.
-Nedre Norrland, Region Nord. Samspel och samarbete. Bord-

lades, hanteras på regelmöte.
-Nedre Norrland, Region Nord. Att konstatera drevdjurets art.
Tillstyrktes.
-Östsvenska. Beagle-SM öppet för alla. Tillstyrktes.
-Östsvenska. Slopande av kravet på förstapris erövrat på
ordinarie drevprov. Avslogs.
-Sydsvenska. RR-prov. Tillstyrktes.
-Värml.Dals. Viltspårchampion. Tillstyrktes.
-Nedre Norrland. Stödmedlemskap. Tillstyrktes.
-Norrbotten. Fler provdagar för ordinarie- och internationella
drevprov. Avslogs.
§ 17

Aktivitetsplan för 2010 - 2011 gicks igenom och godkändes.

§ 18

Övriga frågor.
-Bo Ynger informerade om marknadsföring och information
till ungdomar som kommer att hållas på Jägartorpet.
-Inga-Lill Håkansson informerade om klubbens nya hemsida som
hon är ansvarig för. Alla uppmanas att skicka material.

§ 19

Vandringspriser, pokaler, plaketter och övriga pris
delades ut.

§ 20

Ordförande tackade alla deltagare för visat intresse och
förklarade årsmötet avslutat.

