Svenska Hundfreestyleklubben
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll fört vid Svenska hundfreestyleklubbens
Årsmöte 20180303

Mötets öppnande.
Ordförande Johanna Lehman hälsade alla närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
1. Justering av röstlängd
Sammanlagt 33 röstberättigade medlemmar var närvarande
2. Val av ordförande för årsmötet.
Till ordförande för mötet valdes My Johansson
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet.
Styrelsen har utsett Kerstin Eklund som mötets sekreterare.
4. Val av justerare.
Till justerare och tillika rösträknare valdes Anita Axelsson och Anna Larsson.
5. Beslut om närvaro – och yttranderätt förutom klubbens medlemmar.
Vid årsmötet deltog endast medlemmar i klubben.
6. Frågan om Årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Sekreteraren redogjorde för hur kallelsen skett och årsmötesdeltagarna fastställde att
årsmötet hade blivit korrekt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
Föreliggande dagordning fastställdes med tillägget under punkt 18.Utdelning av Årets hund
priser.
8. Behandling av styrelsens årsredovisning med balans-och resultaträkning samt
revisorns berättelse.
Ovanstående handlingar föredrogs för årsmötesdeltagarna.
9. Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat-och balansräkning samt bokslut
Mötet beslutade att fastställa föreliggande balans-och resultaträkning. Uppkommen vinst
balanseras i ny räkning.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
Då inga uppdrag ålagts styrelsen, fanns inget att redovisa.
11. Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
12. Verksamhetsplan
Styrelsen föredrog sitt förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
13. Budget för kommande verksamhetsår
Styrelsen föredrog sitt förslag till budget för kommande verksamhetsår.

Svenska Hundsfreestyleklubben, c/o Kerstin Eklund, Fastingsgatan 94, 129 43 Hägersten – www.shfk.se

Svenska Hundfreestyleklubben
Ansluten till Svenska Kennelklubben

14. Medlemsavgifter
Mötet beslutade att ingen förändring av medlemsavgiften ska ske under innevarande år.
15..Beslut om antal ledamöter samt val av ordinarie ledamöter i styrelsen enligt §8 samt beslut
om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
I. Val av ordförande på 1 år: Johanna Lehman, omval
II. Val av ledamöter för en tid av 2 år: Inger Hillskog Roth, omval, My Johansson omval 2 år samt
Märta Andersson nyval 2 år.
III. Val av suppleanter för en tid av 1 år: Moa Waern (1:e suppleant), Anna Larsson, (2:e
suppleant), Ina Kolmodin (3:e suppleant), Alexandra Sundqvist (4:e suppleant).
IV. Val av revisor: Rolf Gustavsson
V. Val av revisorssuppleant: Karin Brattfjord
16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Valberedning: Lizette Olausson, sammankallande 1 år, Anette Wallin ledamot 1 år,
Karin Schylberg ledamot 2 år.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-16
Årsmötet beslutar att genomförda val, samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i
punkt 15-16 ska förklaras som omedelbart justerade.
18. Utdelning av Årets xxxx Hund priser
Årets Freestylehund Revalill’s Gast, Årets Heelworkhund Mog-Urs Tia,
Årets Freestylehund Nybörjare Strandänges Flynn, Årets Heelworkhund Nybörjare
Tullarbackens Snowstorm.
19. Mötets avslutande
Mötesordförande My Johansson överlämnar mötet till SHFKs klubbens ordförande
Johanna Lehman, som förklarar mötet avslutat.
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