Protokoll fört vid Old English Sheepdog Sällskapet ordinarie årsmöte
den 24 februari 2018, Jönköpings Brukshundsklubb.
Mötet öppnas
1. Justering av röstlängden
o Alla på mötet är röstberättigade. 13 personer deltog i mötet
2. Val av ordförande för mötet
o Valberedningen har valt Marie Bergqvist som ordförande för årsmötet
3. Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet
o Camilla Qvarnström utses till protokollförare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera
protokollet
o Yrsa Hansen Jörgensen och Anette Bernandersson
5. Beslut om närvaro – och yttranderätt förutom klubbens medlemmar
o Alla på mötet är betalande medlemmar
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
o Ja
7. Fastställande av dagordningen
o Camilla Qvarnström delger dagordningen som godkänds och fastställds
8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor
samt revisorernas berättelse
o Marie Bergqvist och Anette Bernandersson delger den ekonomiska biten. I år har klubben
gått med förlust. En av anledningarna till det är bla för att vi inte hade någon ”Specialen” i
år, som blev inställd pga för få anmälda
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust
o Mötet beslutade fastställa balans och resultaträkning samt balansera resultat till
kommande år.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag förgående klubbmöte givit styrelsen
o Mötesordförande går igenom vad som hänt under året. Tyvärr så uteblev aktiviteter som
”Specialen” och en del promenader
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
o Mötesdeltagarna röstade för ansvarsfrihet för styrelsen
12. A. Beslut om styrelsens till verksamhetsplan
o Mötet beslutade at godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
o Nya medlemsavgifter för 2019; Medlem 300 kr
Familjemedlem 75 kr
För utomlandsboende medlem 350 kr
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
o Mötet överlåter till styrelsen att ta fram rambudget

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning enligt § 8 i stadgarna
o Ordförande – Marie Bergqvist - Omval 1 år
o Viceordförande – Philip Thorn - Nyval 2 år
o Sekreterare – Camilla Qvarnström - Omval 1 år
o Kassör – Anette Bernandersson - Omval 1 år
o Ordinarie ledamot - Martina Johansson - Nyval 2 år
o Suppleant – Amilia Wisell Helin - Nyval 2 år
o Firmatecknare: Marie Bergqvist och Anette Bernandersson
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt § 9 stadgarna
o Till ordinarie revisorer valdes Lena Gromoff och Anette Palmqvist – Omval 1 år
o Revisorssuppleant Yrsa Jörgensen – Omval 1 år
15. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
o Till valberedningen omvaldes Tommy Qvarnström – Omval 1 år
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
o Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15. Samtliga valdes av ett
enhälligt möte.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som senast 4 veckor före
klubbmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall
styrelsen för behandling av klubbmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid
klubbmöte förslag i ärende, som ej finns medtaget under punkt 17, kan om klubbmötet så beslutar,
ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
o Inga ärenden/motioner har inkommit
Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet
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