VIMMERBY BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL ÅRSMÖTE
2017-02-08

§1

Mötets öppnande
Ordförande Cecilia Bengtsson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängd vid behov.

§3

Val av mötesordförande samt anmälan om styrelsens val av sekreterare
Årsmötet beslutar att välja Ann-Katrin Månsson som ordförande samt styrelsens val för
sekreterare är Emma Gustavsson.

§4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Årsmötet beslutar att välja Matilda Kronstrand och Felicia Samuelsson.

§5

Mötets utlysande
Årsmötet beslutar att mötet har blivit behörigen utlyst.

§6

Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen, med två tillägg under §14 övriga ärenden,
Förskingringen och Inhägnad träningsyta

§7

Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, balans-och resultaträkning
samt revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen, balans-och resultaträkning samt revisorernas berättelse
genomgicks.

§8

Fastställande av resultat och balansräkning
Årsmötet beslutar att godkänna balans-och resultaträkning.

§9

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§10

Genomgång av verksamhetsplan, rambudget för 2017 samt styrelsen förslag till
medlemsavgift inför 2018
Verksamhetsplan, rambudget för 2017 samt styrelsens förslag till medlemsavgift inför 2018
genomgicks.

§11

Fastställande av verksamhetsplan och rambudget för 2017 samt styrelsens förslag till
medlemsavgift inför 2018
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens verksamhetsplan och rambudget för 2017.
Årsmötet beslutar att styrelsen får fastställa beslutet angående medlemsavgift för 2018 vid
behov.

§12

Val av styrelse
Årsmötet beslutar följande:
a) Ordförande omval 1 år :
Cecilia Bengtsson
b) Vice ordförande nyval 2 år:
Maria Lundmark
c) Sekreterare omval 2 år:
Emma Gustavsson
d) Ledamot fyllnadsval 1 år:
Linda Karlsson
e) Ledamot nyval 2 år:
Anna Bengtsson
f) Ledamot Fyllnadsval 1 år:
Hanna Flink
g) Suppleant nyval 2 år:
Lena Gremar
h) Revisor omval 1 år:
Anna-Carin Cederstrand
i) Revisor omval 1 år:
Viveca Petersson
j) 2 st revisorssuppleanter omval 1 år:
Malin Winell och Stefan Rydh
k) Valberedning, sammankallande nyval 1 år:
Ann-Charlott Franzon
l) Valberedning nyval 2 år:
Lena Forsberg
m) Ge styrelsen uppdrag att utse ombud till att representera VBK till distriktsmöten 2017.

§13

Fråga om omedelbar justering av §11 och §12
Årsmötet beslutar om omedelbar justering, se bifogad bilaga.

§14

Övriga frågor
Yvonne Öhman informerar angående förskingringsärendet.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att gå vidare med förskingringsärendet.
Pia Nilsson har förslag på att inhägna ett område på klubben för träning av allmänlydnad, en
arbetsgrupp kommer tillsättas för utformningen av inhägnaden och dess innehåll.
Vimmerby Kommun har policy om att droger inte får förekomma hos föreningar för att få
kommunalt bidrag. Mötet ansluter sig till policyn.

§15

Mötets avslutande
Mötesordföranden Ann-Katrin Månsson tackar för förtroendet och avslutar mötet. Avgående
ledamöter avtackades med en blomma, Monica Olsson och Annika Kronstrand
förärades SBK:s förtjänsttecken i brons och därefter skedde prisutdelning till vinnare av
vandringspriserna. Slutligen bjöds det på kaffe, pizzabullar och morotskaka.

_____________________________
Ann-Katrin Månsson, mötesordförande

________________________________
Emma Gustavsson, sekreterare

_____________________________
Matilda Kronstrand, justerare

_________________________________
Felicia Samuelsson, justerare

