Protokoll för
Skandinaviska Bedlingtonklubbens Årsmöte
Datum:

Lördagen den 1 februari 2020, kl. 14.00

Plats:

Höglandsnäs Byagård, Hortlax

Deltagare: 8 deltagare enligt närvarolista
§1

Mötets öppnande
-Ordförande Kristina Gellerstedt hälsar alla välkomna och förklarar
mötet öppnat.

§2

Justering av röstlängd
-Närvarolistan innehåller 6 röstberättigade medlemmar. Röstlängden
fastställs till 6 röstberättigade på Årsmötet.

§3

Val av ordförande för mötet
-Till Årsmötesordförande väljs Lisa Samuelsson Piteå Brukshundsklubb .

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
- Styrelsen anmäler Catrin Eriksson som protokollförare vid Årsmötet

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
-Cecilia Alm och Anneli Varg väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens
medlemmar
-Årsmötet beslutar att en person som är närvarande men ej medlem har
yttranderätt men ej rösträtt..

§7

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
-Årsmötet har blivit utlyst på SKBKs Facebooksida och klubbens
hemsida .Handlingarna har funnits tillgängliga sen 25 januari 2020.
Mötet beslutar därmed att Årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§8

Fastställande av dagordning
-Mötet godkände dagordningen

§9

Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning,
kommittéernas årsrapporter samt revisorernas berättelse
- verksamhetsberättelsen och alla rapporter lästes upp
och lades till handlingarna

§10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om
uppkommen vinst eller förlust
-årets vinst beslutar årsmötet att föra över till kommande års räkning. .

§11

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit
styrelsen
- Årsmötet äskar separat redovisning av klubbens intäkter och
kostnader för den årliga rasspecialen
- Redovisningen för Rasspecialerna 2018 och 2019 lästes igenom och
lades till handlingarna . Se bilaga 1.

§12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2019
A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
- årsmötet godkände förslaget
B) Beslut om medlemsavgifter för 2021
- beslutar om oförändrade avgifter 2021
C) Beslut om styrelsens förslag till rambudget
- godkändes av årsmötet

§13

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen,
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Ordförande : Kristina Gellerstedt
1 år
Kassör: Karolina Lidsell
2 år
Ledamot :Anneli Warg
2 år
Ledamot : Lena Lidsell
2 år
Suppleant :Gunilla Laudon-Andersson 2 år 1:a tjänstgörande suppleant
Suppleant fyllnadsval 1 år :Lena Jansson 2:a tjänstgörande suppleant

§14

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Revisorer
Örjan Boman 1 år
Kerstin Dahlström 1 år
Revisorsuppleanter
Kristina Bodén 1 år
Nina Engevi 1 år

§15

Val av valberedning
- Kemmel Nordin ,sammankallande 1 år
- Emma Meijer Bååth 2 år

§16

Beslut om omedelbar justering av paragrafer 13, 14 och 15
- punkten justeras omedlebart

§17

Övriga Ärenden
-inga övriga ärenden.

§18

Mötets avslutande
- Lisa Samuelsson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.

-

Prisutdelning
Pris och diplom till SKBKs vinstrikaste bedlingtonterriers 2019
Statyer skickas till vinnarna i årets Allround och Årets utställningbedlington.
Diplomen som skulle delas ut till bästa i varje gren ( Rally och Viltspår) fanns
inte på plats utan kommer att skickas liksom till de övriga ( Nosework,
Freestyle,och Veteran.
Championmedaljer till de bedlingtonterriers som blivit svenska champions
under 2019

Pris till bästa uppfödare som delat ut flest Gåvomedlemskap under 2019 får
sitt pris via posten.

mötesordförande Lisa Samuelsson

justeringsman Anneli Warg

justeringsman Cecilia Alm

