RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR
Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll fört vid AfBVs ordinarie årsmöte lördagen den 6 juni 2015
Plats:
Röstlängd:
Bilagor:

Nacka BK (Stockholm), kl 15,00
9 st. (närvarolista, se bilaga 1)
Närvarolista (1)

§ 1) Årsmötets öppnande
Mötesordförande hälsade deltagarna välkomna och återupptog mötesförhandlingarna.
§ 2) Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 9 st, se ovan.
§ 3) Val av två protokollsjusterare – tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera
protokollet. (från punkt §9)
Vivi Silvergren och Torbjörn Södervall valdes att jämte årsmötesordförande justera
protokollet.
§ 4) Behandlades på årsmötets första del 15 mars 2015 och är justerad
§ 5) Behandlades på årsmötets första del 15 mars 2015 och är justerad
§ 6) Behandlades på årsmötets första del 15 mars 2015 och är justerad
§ 7) Behandlades på årsmötets första del 15 mars 2015 och är justerad
§ 8) Behandlades på årsmötets första del 15 mars 2015 och är justerad
§ 9) Genomgång av det sistförflutna verksamhetsåret (2014):
a) styrelsen berättelse, gicks igenom av mötet
b) balans- & resultaträkning, gicks igenom av mötet. Resultatet för 2014 genererade med vinst.
c) revisorernas berättelse, lästes upp av mötesordförande och en förklaring till rapporten gavs av
Jesper Andersson.
§ 10) Fastställande av resultat och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner.
Resultat och balansräkningen fastställdes av årsmötet och årets resultat överförs i ny
räkning.
§ 11) Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§ 12) Genomgång av rasklubbstyrelsens:
a) Mål
Rasklubbens verksamhetsplan genomgicks. Årsmötet lade till utredning av den löpande
redovisningen samt att 2014 års löpande redovisning fortsatt reds ut enligt revisorns noteringar.
b) Rambudget för innevarande (2015) respektive närmast följande verksamhetsår (2016)
Rambudget genomgicks av mötet.
c) Medlemsavgift enligt stadgans § 4 för närmast kommande verksamhetsår (2016)
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för ordinarie-, familj-, ungdom- samt utlandsmedlem
ligger oförändrad för 2016. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
d) Andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
Inga inkomna.
§ 13) Fastställande av beslut enligt § 11 ovan
Årsmötet fastställde § 11 ovan.
§ 14) Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Information avlades under punkten §12b.
§ 15) Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning:


Ordförande 1 år nyval 2015-2016

Jesper Andersson valdes till ordförande.


Sekreterare 1 år fyllnadsval 2015-2016

Linnéa Sekobon valdes till sekreterare.


Kassör nyval 2 år 2015-2017

Marion Hellström valdes till kassör


En ordinarie ledamot i styrelsen, 2 år nyval 2015-2017

Magnus Wiklund valdes till ledamot.


En ordinarie ledamot i styrelsen, 2 år omval 2015-2017

Ann Magnuson valdes till ledamot.


Tre suppleanter i styrelsen. nr1 - 2 år nyval 2015-2017
samt nr2 och nr3 - 1 år fyllnadsval 2015-2016

Årsmötet beslutade att ändra tjänstgörningsordning mot valberedningens förslag. Följande
suppleanter valdes, skrivandes i ny tjänstgörningsordning:

Mats Press valdes till suppleant nr 1. 2 år
Frida Götesson valdes till suppleant nr 2. 1 år
Emma Norin valdes till suppleant nr 3. 1 år
§ 16) Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt stadgans § 9:
a) två revisorer, 1 år 2015-2016
Robert Kling (sammankallande) och Synnöve Rask valdes till revisorer
b) två suppleanter, 1 år 2015-2016
Sara Fröse-Köhler och Kjell Tapper valdes till revisorsuppleanter
§ 17) Val av valberedning enligt stadgans § 10 (sammankallande och en ledamot)
a) sammankallande, 1 år 2015-2016
Anne Brewitz på 1 år valdes till sammankallande i valberedningen.
b) suppleant, 2 år 2015-2017
Carin Lyrholm på 2 år valdes till suppleant i valberedningen
§ 18) Beslut om omedelbar justering av punkterna §15-17
Beslut om omedelbar justering togs av mötet.
§ 19) Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden och motioner som inte behandlats under § 12.
Inga inkomna.
§ 20) Övriga ärenden.
Årsmötesordföranden, Lars Magnuson, överlämnade klubban till AfBV:s omvalda ordförande,
Jesper Andersson, som tackade alla närvarande för förtroendet.
§ 21) Årsmötets avslutande.
AfBv:s ordförande, Jesper Andersson avslutade årsmötet med att tacka alla årsmötesdeltagare.
Linnéa Sekobon avtackades som redaktör för tidningen Belgaren – därefter avslutades årsmötet.

Vid protokollet

………………………………………
Linnéa Sekobon, mötessekreterare

Justeras

……………………………...................… …………………………………....……
Lars Magnuson, mötesordförande Vivi Silvergren, justerare

…………………….......………………
Torbjörn Södervall, justerare

Bilaga 1

Röstlängd vid AfBV:s årsmöte 6 juni 2015
Andersson, Jesper
Magnuson, Ann
Magnuson, Lars
Sekobon, Linnéa
Södervall, Torbjörn
Silvergren, Vivi
Lyrholm, Carin
Ström, Sonny
Engström, Anne
1: fastställd röstlängd

Eskilstuna
Stockholm
Stockholm
Åtvidaberg
Stockholm
Stockholm
Folkärna
Stockolm

