Ockelbo Brukshundklubb
C/O B-M Larsson
Vallsbo Stockholm
816 94 Ockelbo

Protokoll Årsmöte
Ockelbo Brukshundklubb Årsmöte
Plats: Klubbstugan Forn Wij
Tid: 2020-02-23 kl. 15:00
Antal: 20 st röstberättigade medlemmar, 0 övriga

§1

Mötets öppnande.

Anna-Lena Åström öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med hjälp av medlemsregistret

§3

Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt
anmälan om styrelsens val av sekreterare

Årsmötet beslutade välja Göran Svensson som mötesordförande samt välja Karin Persson som
sekreterare.

§4

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans
med mötesordföranden ska justera protokollet.

Till justerare valdes Pernilla Hansson och Anna Nyström att jämte mötesordföranden justera
dagens protokoll.

§5

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av
medlemmar

§6

Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

Årsmötet har blivit utlyst genom mail till samtliga medlemmar innan 1 januari 2020
Årsmötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes av årsmötet.

§8

Genomgång av:

a)
styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2019 inklusive
uppdrag från föregående årsmöte
Årsmötet beslutade att godkänna berättelsen/uppdragen och lägga dem till handlingarna.
Reviderar antal kurser på våren i Verksamhetsberättelsen 2019.

b)

balans- och resultaträkning

Årsmötet går igenom handlingarna.

c)

revisorns berättelse för verksamhetsåret 2019

Årsmötet beslutade att godkänna berättelsen och lägga den till handlingarna.

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut
om ekonomiska dispositioner

Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen. Ekonomiska dispositioner
överförs till 2020 års verksamhet.

§10

Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja lokalklubbsstyrelsen ansvarsfrihet.

§11

Genomgång av:

a)

mål/verksamhetsplan

Gås igenom. De är redan fler MH pågång sedan verksamhetsplanen skrevs. MH är högt
uppskattad och efterfrågad.

b)

rambudget för innevarande år samt preliminär
rambudget för det närmast följande verksamhetsåret

Mötets mening är att arbeta utifrån förslagen.

c)
styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande
verksamhetsår (2021)
Förslaget är oförändrat 170 kr

d)
andra ärenden samt motioner, vilka av styrelsen
bedömts ha konsekvenser för verksamhet och ekonomi
Inget

§12

Beslut i ärenden enligt §11

Årsmötet beslutar att använda målen utformade i verksamhetsplanen.
Följa verksamhetsplan och budget samt styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande
verksamhetsår.

§13

Information om planerade aktiviteter i syfte att nå
fastställda mål

Finns i verksamhetsplanen.

§14

Val av styrelse

Enligt Bilaga 1

§15

Val av revisorer och revisorsuppleant

Enligt Bilaga 1

§16

Val av valberedning

Enligt bilaga 1

§17

Beslut om omedelbar justering av §14-16

§18

Av medlemmar angivna motioner, som ej behandlats
under §11 ovan, jämte styrelsens yttrande över dessa

Fanns inga

§19

Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige

Fanns inga

§20

Utmärkelser

Christinas Minnespris 2019
Ingen 2019
Wijkingar med plakett:

Årets Brukshund 2019

Seb Av Midälvaland Kenneth Thörnqvist
Årets Lydnadshund 2019

Roxanne Marcella ”Loka” Christel Diekmann
Årets Utställningshund 2019

Vallgårdens Call Me Curry ”Poppi” Britt-Marie Larsson
Årets Agilityhund 2019

Hollyoaks Pepsi Anna Leander
Årets Rallylydnadshund 2019

Peak’Nstuff Eye Blink Helene Frentz

Årets Noseworkhund 2019

Diamonds of Aros I Want It All Elit Emilie Fridlund
Viltspårschampionat 2019
Mönstergårdens Ursa Susann Gunnarsson
Rallylydnadschampionat 2019
Peak’Nstuff Link Biscuit ”Ipa” Marie Larsson
Rallylydnadschampionat 2019
Peak’Nstuff Eye Blink Helene Frentz

§21

Avtackningar

Ordet lämnas till ordförande Anna-Lena Åström

§22

Mötets avslutande

Ordförande Anna-Lena Åström tackar alla och avslutar mötet.

Justeras:

Sekreterare Karin Persson

Justerare

Anna Nyström

Mötesordförande Göran Svensson

Justerare Pernilla Hansson

