
ÅnSmörr pROTOKOLL 2013, SVENSKA Vt NTH U NDKLUBBEN SöOnn AVDELNINGENS.

pROTOKOLL, LöRDAGEN DEN 9 FEBRUARI 2013, SNOGERöDS FöRSAMLINGSHEM.

S f. MötetsöPPnonde.

Hälsade ordförande Mats Hansson de närvarande välkomna samt förklarade årsmötet öppnat.

$ 2. Justering av röstlängd.

Röstlängden lästes upp och kontrollerades mot en aktuell medlemsförteckning, Röstlängden

omfattade 25 röstberättigade medlemmar. Röstlängden förklarades härmed justerad,

$ S. Vol av ordföronde för mötet.

Valdes: Roben Dirksen.

$ +. Styrelsens anmölon om protokollförare vid mötet.

Valdes: Tina Andersson,

5 S. Vol av två iusteronde tillika rösträknare, som tillsammons med mötets ordförande skall

justerd protokollet.

Valdes: Helena M-Håkansson och Sig-Britt Jansson.

$ 6. Bes,ut om närvaro- och yttranderött förutom ovdelningens medlemmdr.

Beslutades: Samtliga närvarande medlemmar har yttranderätt. Endast medlemmar med

betald medlemsavgift - enligt medlemsmatrikel - har rösträtt.

En medlem tillkommer - Mötet består nu av 25 röstberättigade.

S 7. Fråga om mötet blivit stodgeenligt utlyst.

Kallelse har funnits i Vinthunden PM som skickats ut i början av november 2012.Information

om mötet har också funnits på avdelningens hemsida. Mötet har därmed blivit stadgeenligt

utlyst.

S 8. Fastställande ov dagordningen.

Dago rdn ingen faststä lldes.

g 9. Styrelsens verksamhetsberöttelse, årsredovisning med balans- och resultotrökning somt

revisorernas beröttelse.

Behandlades: Revisorernas berättelse.

S 1"0. Fastställonde av balans- och resultotrökning somt beslut om enligt dessa uppkommen vinst

eller förlust.
Fastställdes: Balans- och resultaträkning och bestämdes att överföra årets resultat till 2013

års räkenskap.

5 11. Styrelsens ropport om de uppdrag föregåendeårsmöte givit till styrelsen.

lnga uppdrag fanns.
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9 12. Beslut om onsvarsfrihet Iör styrelsen.

Beviljades avdelningsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

S 13 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Beslöt årsmötet att godkänna avdelningsstyrelsen förslag till verksamhetsplan.

$ 13 B. Beslut om styrelsens förslog till rombudget.

Beslöt årsmötet att godkänna avdelningsstyrelsen förslag till rambudget.

$ 13 C. Beslut om förslag till HS på medlemsavgift för kommande verksomhetsår.

Beslöt årsmötet att till HS föreslå oförändrar medlemsavgift (225 kronor).

9 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt $7 i klubbens

stodgor samt beslut om suppleanternos tjänstgöringsordning.

Beslutades: att styrelsen ska bestå av ordförande, åtta ordinarie ledamöter och två

su pplea nter.

Valdes: till ordförande på ett år, Mats Hansson,

Valdes: till ordinarie ledamot på omval två år, Tina Andersson.

Valdes: till ordinarie ledamot på omval två år, Tomas Jeansson.

Valdes: till ordinarie ledamot på omvaltvå år, Christina Gustavsson.

Valdes: till ordinarie ledamot på omval två år, Karin Malmström.

Valdes: till suppleant ett år, Sig-Britt Jansson och Pia Erasmie (i angiven tjänstgöringsordning),

Ett år kvar, Bodil Celander, Alexandra Malmgren, Louise Le Pluart, Henrik Wittzell.

9 15. Val av två revisorer och revisorssuppleanter enligt 98 i ktubbens stadgor.
Valdes: till ordinarie revisorer på ett år, Susanne Tell och Robert Dirksen.

Valdes: till revisorssuppleanter på ett år, Yvonne Ljungström och Per Nordahl.

S 16. Vol av valberedning enligt 59 i klubbens stodgar.

Valdes: till valberedning ett år, Christiaan Dirksen (sammankallande)

till valberedning två år, Lars-Erik Jansson.

till valberedning ett år, Kerstin Sjöstrand

9 fZ. Beslut om omedelbarjustering ov punkterna 74-76.

Beslutades att punkterna 14-16 är omedelbart justerade

Mötet ajournera kl 13.30 för att omedelbar justering av $ 17, punkterna 14-16

Mötet öppnas igen kl 13.40.

S 18. övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som senast tre veckor före
årsmötet anmälts till styrelsen.

Inga ärende inkomna.



9 19. Mötet svslutande.

Avdelningens ordförande Mats Hansson tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

Höör 9 februari 20L3

Tina Andersson, sekreterare Robert Dirksen, mötesordförande

/a70*a fa.tr,,tan
Sig-Britt Ja nsson, juste rareansson, justerare


