På årsmötet ingår följande ärenden på dagordningen.
1. Mötets öppnande.
Ordförande Fredrik Nilsson öppnade mötet
2. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes
3. Mötets behöriga utlysning.
Pga covid blev det inte årsmöte på Glada kocken. Mötet har utlyst i tid via Facebook och
Kometen.
4. Utdelning av diplom och andra utmärkelser
Diplom utdelades till Gunilla (klubbmästare), Robin Burck (kontinentala raser), Anders
Lundberg (brittiska raser) och Pekka Mattson (brittiska raser)
5. Val av ordförande för mötet.
Till ordförande på årsmötet valdes Ulf Lundberg
6. Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare valdes Mikael Sundberg
7. Val av två justeringsmän för dagens protokoll tillika rösträknare.
Till justeringsmän valdes Harry Oskarsson och Clivia Erdel-Kickeritz
8. Verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste
verksamhetsåret.
. Deltagare på årsmötet godkände verksamhetsberättelsen
9. Revisionsberättelse.
Årsmötet godkände balans och resultatberäkningen.
10. Ansvarsfrihet.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet
11. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter.
Nyval: Robin Burck, Marina Skotte, Gunilla Hansson, Fredrik Nilsson
Suppleanter: Petra Larsson, Marie Nordström

Till Ordförande valdes
12. Val av ordförande för ett år. Ordförande väljs bland ledamöterna i styrelsen.
Robert Olausson
13. Val av kassör för ett år. Kassören väljs bland styrelsens ledamöter.
Marina Skotte
14. Val av ledamöter i valberedningen för ett år, varav en sammankallande.
Sammankallande Ronnie Eliasson. Ledarmöter Linda Zakkari, Lasse Tyni
15. Val av revisor och revisorssuppleant.
Ulf Lundberg, Clivia Erdel-Kickertitz

16. Medlemsavgift och andra avgifter.
Höjning av medlemsavgiften på 50 kr från 2023 föreslogs. Årsmötet godkände förslaget.
Henrik föreslog att personer som inte är skrivna på i kommunen ska få lösa medlemskort.
Styrelsen behandlar Henriks frågan vid nästa styrelsemöte. Förslag kom också att aktiva
medlemmar på skjutbanan ska få samma villkor som aktiva medlemmar i övriga delar av
klubben. Nämligen fri start på jaktprov.
17. Behandling och beslut av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor liksom i tid
inlämnade motioner.
En motion inkommen av Fredrik Nilsson. Motionen har som förslag att ledamöter och
ersättare i styrelsen har rätt till en valfri startavgift vid jaktprov på Dundret. Årsmötet
godkände förslaget. Styrelsen måste dock arbeta fram ett förslag på definitionen av vad en
aktiv medlem är.

18. Avslutning.
Mötet avslutades.

