
sYDsI/ENSKA ÄLcHut{pK.u grEN

Protokoll fr:ån Sydsvenst<a ÄtgUundsklubbens ånsmöte i Skillingaryd den 26 februari2LlT

Ordf. Wåge Lundgrehn öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna

$ 1 Justering av röstlängd.

Justering av röstlåingd beslöts göras om rösbring så krävdes.

$ 2 Val av ordttirande till mötet.

Till att leda dagens årsmöte utsågs Bertil Nilsson Nissafors

$ 3 Styrelsens anmälan av protokollffirare vid mötet

Styrelsen anmälde ordinarie sekreterare Bengt-Henry Bergqvist att fbra dagens protokoll.

$ 4 Val av två justeringsmän titlika rösträknare att tillsammans med mötesordfiirande
justera dagen protokoll.

Årsmötet valde Pierre Fransson Nonhult 577 9I Hultsfred, Anders Holmqvist Brogetorp 3
617 90 Skåirblacka

$ 5 Bestu! om närvaro och yttranderätt fiirutom ay lokalklubbens medlemmar.

Årsmötet beslöt att niirvarande, ej klubbmedlemmar skall ha niirvaro och yttranderätt på

årsmötet ingen rösträtt.

$ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst'

Ärsmötet ansåg att kallelsen som stått i Älghunden samt utlagd på klubbens hemsida
uppffllde kraven ftir att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

$ 7 FaststäIlande nv dagordningen.

Årsmötet godkåinde dagordningen fr , /"'*""{% w



$ I Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisoremas berättelse.

Ordlorande läste upp verksamhetsberättelsen, som diirefter lades till handlingarna.
Kassören redovisade årsboksluto som visar på ettUnderskott på 43869,77. Då det ej fanns
några synpunkter på denna redogörelse lades årsbokslutet till handlingarna. Revisorernas
berättelse upplåistes och man ftireslog ansvarsfrihet ftir styrelsen. Bilaga till
revi sionsberättel se bifo gas.

$10 Styrelsens rapport om de uppdrag fiiregående årsmöte givit till styrelsen.
. Uppgift till 2017: Höjning domararvode Vilt och älgspårprov. Höjning av domararvode ftir
dlgspårprov gjord, viltspårprov oftiråindrat då vi ligger högt jåimfttrt med andra klubbar

$11 Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen.

Ärsmötet beviljade ansvarsfrihet frr styrelsen ftir det gångna verksamhetsaret.

$12 A Styrelsens fiirslag fiir verksamhetsplan

Styrelsens fiirslag till verksamhetsplan godkändes.

$12 B Beslut om sfyrelsens fiirslag till rambudget.

Styrelsens fiirslag till rambudget gicks igenom och godktindes av fusmötet.

$12C Beslut om avgifter fiir nästa verksamhetsår.

Styrelsens ftirslag till avgifter, anroden och ersättningar gicks igenom och godkiindes

$13
FaststäIlande av antalet övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordfiirande och
ledamöter i styrelsen enligt $ I Ofiirändrat antal ledamöter.

Till Ordforande for I år valdes Wåge Lundgren Annerstad
Omval på Emil Exixon 2 fu 2019
Omval på Bo Kanstedt 2 är 2019
Nyval på Daniel Eliasson2 år 2019 som ersätter Kennet Carlsson som avgår i styrelsen
Nyval på Erik Rydh 2 är 2019 som ersätter Joachim Gunnarsson avgår ur styrelsen
Ett fu kvar har Bengt Bergqvist Hans Ekström Louise Håkansson Peter Andersson

$14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter på I år enligt $ 9 stadgarna

Till revisorer omval på Jan Gustavsson Gemla samt Tommy Karlssson Glimakra
Till revisorsuppleanter omval på Peter Karlsson Bäckaby samt på Bengt Malmgren Vederslöv

$15 VaI av valberedning enligt $ 10 stadgarna

Stefan Karlsson Vederslöv 2 ån

Stefan Yrjas I år Sammankallande Finspång
Mats Hannevad 2 ånYaggeryd

$16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

Beslut om justering av punkterna 13-15 godkåindes av årsm rW 
#



$17 inkomna Motioner
Motion nr I Championat regler Avslag av styrelse och årsmöte då reglerna åir låsta till2021.
Motion nr 2 Höjning av domararvode: Avslag av styrelse och årsmöte
Motion nr 3 Angående stånd på upptagsplatsen tillstyrk av styrelse och årsmöte

$f8 Ovriga frågor.
Skrivelse om grisprov: Ärsmötet överlät frågan till styrelsen

Vandringsprisema
Aina och Bengtr Granflos: Bossmålas Ceasar: Lennart Sellgren Rödeby
Svenska Bj örnhundklubben; Fredmarkens Norma: Christian Larsson Lekeryd
Per Nordhs vandringspris: Standfast's Ba><a: Daniel Eliasson
Jaktia vandringspris: Mottibäckens F-Satan: Peter Klein Äseda
Gunnar & Karl-Eriks Johansson Taigajägarens Pillak Marcus Strandqvist Falkenberg

$19 Mötets avslutande

Ordftirande tackade ftir visat intresse och överlåimnade ordfrrandeklubban till ordinarie
ordftirande som tackade mötesordforande for ett väl genomftirt möte, samt avslutade mötet.

Sekreterare

Justeras
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Pierre Fransson

Bertil Nilsson


