Protokoll fört vid årsmöte
Pyreneiska mastiffklubbens
lördagen den 24 februari 2018 i Vårgårda

Närvarande: 10 medlemmar
§1

Mötets öppnande
Ordförande Jan Lennartsson öppnade årsmötet och hälsade alla
välkomna.

§2

Justering av röstlängden
Röstlängden justerades och totalt 10 röstberättigade medlemmar var
närvarande på årsmötet.

§3

Val av mötesordförande
Emma Möller valdes till ordförande för mötet och tackade
för förtroendet.

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Åse Andersson som protokollförare på mötet.

§5

Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare av mötesprotokollet och tillika rösträknare valdes
Marita Edvardsson och Daniel Stjärndahl .

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens
medlemmar
Endast medlemmar deltog.

§7

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet fann att mötet har blivit stadgeenligt utlyst. Årsmötet
annonserades i tidningen i december 2017. Kallelsen har också
funnits på facebook.

§8

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§9

Styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för arbetet
med avelsfrågor
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och gicks igenom.
Redogörelsen för arbetet med avelsfrågor föredrogs för samtliga
närvarande under uppfödarmötet. Årsmötet godkände båda
rapporterna.

§ 10

Styrelsens årsredovisning, balsans och resultatredovisning samt
revisorernas berättelse
Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning samt
revisorernas berättelse lästes upp och gicks igenom. Årsmötet
godkände dessa och de lades till handlingarna.

§ 11

Fastställande av balansräkning- och resultaträkning samt beslut
om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning
och det beslutades att vinsten förs över till kommande
verksamhetsår.

§ 12

Styrelsen rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till
styrelsen.
Styrelsen hade inte erhållit något uppdrag.

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 14

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018 gicks
igenom och godkändes av årsmötet med tillägget att extra
påminnelse om medlemsavgift ska skickas ut i början på
nästkommande år.

§ 15

Beslut om avgifter kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade att inte göra någon förändring av
medlemsavgiften för 2018, medlemsavgiften är 300 kronor för
medlem och 100 kronor för familjemedlem samt 150 kronor för
valpköpare enligt klubbens regler.

§ 16

Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Budgeten för verksamhetsåret 2018 gicks igenom och godkändes av
årsmötet.

§ 17

Beslut om antal ledamöter samt suppleanter i styrelsen
Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter
samt 2 suppleanter.

§ 18

Val av ordförande
Valberedningens förslag är Torbjörn Andersson.
Årsmötet valde Torbjörn Andersson som ordförande under 1 år.

§ 19

Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8
i klubbens stadgar samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
Valberedningens förslag:
Ledamot, Tommy Sormunen, omval 2 år
Ledamot, Jessica Brunell nyval 2 år
Mandattid kvar hos Robert Olsson 1 år, Ann-Sophie Rundberg 1 år
Suppleant, Jan Lennartsson nyval 1 år ersätter i första hand
Suppleant Per Bolin omval 1 år
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 20

Val av revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i klubbens
stadgar
Valberedningens förslag:
Revisor, Silvana Carlén, omval 1 år
Revisor, Inger Hildebrand, omval 1 år
Revisorssuppleant, Eva Nilsson, omval 1 år
Revisorssuppleant, Trude Melgaard, omval 1 år ersätter i första hand
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 21

Val av valberedning enligt § 10 i klubbens stadgar
Årsmötet beslutade utse följande:
Åse Andersson 1 år (sammankallande)
Lena Edström Andersson, omval 1 år
Ann Lennartsson omval 1 år

§ 22

Beslut om omedelbar justering av punkterna 17 – 21
Årsmötet beslutade att punkterna 17 - 21skulle justeras omedelbart.

§ 23

Motioner samt övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till
årsmötet eller som senast 21 dagar innan årsmötet anmälts
skriftligen till styrelsen.
Inga motioner eller skrivelser hade inkommit till styrelsen.

§ 24

Övriga frågor
Marita Edvardsson föreslog, med hänvisning till uppfödarmötets
diskussion, att styrelsen får i uppdrag att utforma en hälsoenkät som
under året kan skickas ut till pm-ägare.

§ 25

Ordförande Torbjörn Andersson avslutade mötet och tackade för
visat engagemang.
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