Kista Brukshundsklubb Stockholm 2017-02-05.

Årsmötesprotokoll.
1A) Klubbens ordförande Annette Persson öppnade mötet.
1B) Röstlängden justerades till 12 närvarande medlemmar.
2. Årsmötet valde Anso Pettersson till Årsmötets ordförande.
3. Styrelsen anmälde Maj Flodin som protokollförare för Årsmötet.
4. Sabina Andersson och Malin Björkvik valdes som justerare och tillika rösträknare.
5. Årsmötet beslutade att samtliga närvarande har närvaro och yttranderätt.
6. Mötet beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Dagordningen fastställdes.
8A) Årsredovisning skedde genom en genomgång av Klubbens
verksamhetsberättelse.
8B) Arbetet med avelsfrågor har R.A.M.( Ras, Avel, Mentalitet.) gruppen aktivt
arbetat med, vilket redovisas i verksamhetsberättelsen.
8C) Balans och resultatredovisningen genomgicks.
8D) Då ingen revisor var närvarande lästes revisorernas berättelse upp utav mötets
ordförande Anso Pettersson.
9. Balans och resultaträkning fasställdes samt att uppkommen vinst disponeras i ny
räkning.
10. Styrelsen rapporterade att de fått i uppdrag av föregående årsmöte att se över
olika alternativ för utgivande av medlemstidning. Provexemplar visades av tryckt
tidning, samtliga gav bifall till förslaget om en tryckt medlemstidning.
11. Årsmötet beslutade ansvarsfrihet för styrelsen.
12A) Bifall av styrelsens förslag till verksamhetsplan.
12B1) Medlemsavgifterna beslutades vara oförändrade för kommande
verksamhetsår 2018.
12B2) Bifall av styrelsens förslag till rambudget.
13. Beslut gjordes att styrelsen skall förutom ordförande bestå av 4 stycken ordinarie
ledamöter, samt 2 stycken suppleanter.
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13B1) Catharina Holmberg valdes till ordförande på 1 år.
13B2) Amanda Malm och Maria Anagrius valdes till ordinarie ledamöter på 2 år.
13B3)Jenny Kjellman och Emma Rydhammar valdes till suppleanter på 1 år, dessa
tjänstgör i valordning.
14A) Malin Björkvik och Annette Persson valdes till revisorer.
14B) Marianne Olsson och Eva Brunström valdes revisors suppleanter.
15A)Katja Koho valdes att vara sammankallande på 1år i valberedningen.
15B)Micke Westergren valdes till ordinarie ledamot på 2år i valberedningen
Ida Lundsten fyllnadsval på 1år som ordinarie ledamot i valberedningen.
16. Punkterna 13-15 beslutades att omedelbart justeras.
17. Styrelsens övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet består av propositioner.
17A) Bifall proposition gällande Årets Hund avel.
17B) Bifall proposition gällande Årets Allroundhund.
17C) Bifall proposition gällande Klubbmästerskap i Agility.
17D) Bifall proposition gällande Klubbmästerskap Rallylydnad.
17E)Bifall proposition gällande Statuter/Regler för Klubbens SDPV titlar
(Svensk Dvärgpinscher Vinnare).
17C)Under övriga ärenden togs frågan upp om tryckt medlemstidning, årsmötet
ställde sig positiv till förslaget.
18. Ordförande Catharina Holmberg avslutade mötet och tackade för förtroendet att
leda klubben.
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