Årsmöte Hundklubben Dundret 2021-02-15
§1

Ordförande Fredrik Nilsson öppnade mötet

§2

Fastställande av röstlängd – medlemsmatrikeln gäller

§3

Mötets behörighet. Mötet är annonserat i Kometen, på hemsidan och på
facebook. Årsmötet godkände mötets behörighet.

§4

Utdelning av diplom och dylikt.
a) Diplom och ripor i stål delades ut för:
Jaktprov brittiska hundar
Årets unghund: Skraveldalens I Chili och Håkan Engebro
Klubbmästare: Rokkomborres B Luna och Jonatan Öhman
Jaktprov kontinentala hundar
Årets unghund: J Sarek av Tveregga och Robin Burck
Klubbmästare: SEJCH Ormkullens K Järva och Mikael Burck
Bretonklubben
Årets unghund: ej utsedd
Klubbmästare: ej utsedd

§5

Val av ordförande för mötet. Ulf Lundberg valdes.

§6

Val av sekreterare och referent för mötet. Sittande Per Wennebjörk valdes.

§7

Val av justeringsmän för dagens protokoll. Lars-Göran Tano och Harry
Oskarsson valdes.

§8

Styrelseberättelse och kassatablå. Verksamhetsberättelsen visades på
skärm/papper för årsmötesdeltagarna. Kassatablå visades på skärm/papper.

§9

Revisionsberättelse. Revisorernas revisionsberättelse för året 2020-01-01 –
2020-12-31 lästes upp av revisorerna. Revisionsberättelsen godkändes av
årsmötet.

§10

Ansvarsfrihet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.

§11

Val av ledamöter och suppleanter (7 ledamöter och 2 suppleanter).
Ledamöter:
Omval gjordes av Mats Nilsson som ledamot. Nyval gjordes av Robert
Olausson, Mikael Sundberg, Pierre Eriksson och Camilla Kjellberg som
ledamöter. Fredrik Nilsson och Marina Skotte kvarstår sedan tidigare.
Suppleanter:
Nyval gjordes av Robin Burck och Gunilla Hansson som suppleanter. Båda för
ett år.

§12

Val av ordförande i klubben, tillika styrelsens ordförande för ett år. Ordförande
väljs bland styrelsens ledamöter. Till ordförande valdes Fredrik Nilsson.

§13

Val av kassör för ett år. Kassören väljs bland styrelsens ledamöter. Marina
Skotte valdes som kassör.

§14

Val av valberedning. Till valberedning valdes Calle Thyni, Linda Zackari och
Ronnie Eliasson. Ronnie Eliasson är valberedningens sammankallande.

§15

Val av revisorer och revisorssuppleanter. Clivia Erdel valdes som revisor och
Ulf Lundberg som revisorssuppleant.

§16

Medlemsavgifter. Medlemsavgiften fastställdes till 50 kr och träningsavgiften
till 200 kr. Avgiften på skjutbanans kort fastställdes till 50 kr för bosatta i
Gällivare kommun och 100 kr för övriga. Årsmötet beslutade om ovanstående
avgifter.

§17

Behandling och beslut i av styrelsen och arbetsutskottet till årsmötet hänskjutna
frågor.
a) Inga sådana motioner eller frågor har inkommit inför årsmötet.

§18

Mötet avslutas

/ Per Wennebjörk, sekreterare

Justeras

……………………………….
Lars-Göran Tano

……………………………..
Harry Oskarsson

