Protokoll för årsmöte lördagen den 27 februari 2016
med Lunds Brukshundklubb
§01 Mötet förklarades öppnat av ordföranden.
§02 Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1.
§03 Som justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera
protokollet valdes Camilla Knutsson och Birthe Persson.
§04 Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§05 Till ordförande för årsmötet valdes Ingrid Dahlström. Styrelsen anmälde att som
sekreterare för mötet hade Sigrid Sjöstrand valts.
§06 Till ordförande för frågan i § 12 nedan valdes Camilla Knutsson.
§07 Dagordningen fastställdes.
§08 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31 föredrogs.
Se bilaga 2.
§09 Balans- och resultaträkning för 2015-01-01 – 2015-12-31 redovisades.
Se bilaga 3.
§10 Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår lästes upp. Se bilaga 4.
§11 Redovisad resultat- och balansräkning fastställdes.
Beslöts att underskottet 110 948 kr balanseras i ny räkning.
§12 Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015-01-01 – 2015-12-31.
§13 Inga motioner hade inkommit.
§14 Förslaget till verksamhetsplan för år 2016 genomgicks. Se bilaga 5.
§15 Förslaget till för planen hörande budget genomgicks. Se bilaga 6.
§16 Verksamhetsplan och budget för den löpande verksamheten 2016 fastställdes
enligt förslaget. Årsmötet ställde sig positivt till inomhushallen och gav styrelsen
mandat att utreda detta närmare och konfirmera beslutet vid ett medlemsmöte
före implementering.

§17 Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 250 kr.
§18 Inget beslut om motioner kunde fattas, eftersom inga motioner hade inkommit.
§19 Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
föredrogs. Se bilaga 7. Följande personer valdes:
a. Ordförande: Solveig Aronsson, 1 år nyval
b. Vice ordförande: Pier Andrea Minoia, nyval 2 år
c. Sekreterare: Sigrid Sjöstrand, 2 år omval
d. Kassör: Åsa Sjöstedt Nilsson, 1 år kvar
e. Ledamot i styrelsen: Mi Östman, 2 år nyval
f. Suppleanter till styrelsen: Karita Nilsson, 1 år kvar, och Tina Sjöberg, 2 år
nyval
g. Revisorer: Annika Altinius, 1 år nyval, och Johan Engdahl, 1 år omval
h. Revisorssuppleanter: Ing-Marie Hagerev, 1 år omval, och Pia Ringius, 1 år
omval
i. Valberedning: Katarina Lindström, sammankallande, 1 år kvar, Eva Cajhagen,
2 år nyval, och Augusta Hagman, 2 år nyval
j. Ombud för distriktsmöten: Beslöts att styrelsen ska tillsätta dessa.
§20 Beslöts om omedelbar justering av § 19.
§21 Kommittéernas sammansättning meddelas styrelsen efter årets första möten och
publiceras då på hemsidan.
§22 Inga av LHU utsedda ledamöter att adjungeras till styrelsen har anmälts. Beslöts
att överlämna denna fråga till styrelsen.
§23 Övriga frågor: Inga sådana fanns.
§24 Mötet avslutades av ordföranden, som avtackade de avgående styrelseledamöterna Ingrid Dahlström, Augusta Hagman och Christine Lindbäck.
Vid protokollet:

Sigrid Sjöstrand, sekreterare

Justeras:

Ingrid Dahlström, ordf.

Camilla Knutsson

Birthe Persson

