Protokoll fört vid årsmöte för Östra lokalavdelningen
inom Svenska Bassetklubben i Skedhult 2018-03-04

Samtliga välkomnades av SBaKÖst:s ordförande som även öppnade mötet varefter
årsmötesförhandlingarna tog vid enligt nedan:
1.

Justering av röstlängden.

22 personer varav 20 medlemmar i SBaK Öst.
2.

Val av ordförande för mötet.

Lars Eric Eriksson föreslogs och valdes av mötet.
3.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

Per Nilsson, som även valdes av mötet.
4.

Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
De valda justerarna är även rösträknare.

Mötet föreslog och valde Jonas Alvarsson och Fredrik Zetterheim
5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.

De 2 mötesbesökarna som ej är medlemmar beslutades få såväl närvaro- som yttranderätt.
6.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Mötet besvarade frågan med ett enhälligt -Ja.
7.

Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes av mötet.
8.

Styrelsens verksamhetsberättelse (VB) och ekonomiska årsredovisning med balansoch resultaträkning samt revisorernas berättelse.

VB och räkenskaperna gicks igenom och godkändes av årsmötet.
Revisorernas berättelse lästes upp.
9.

Fastställande av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt beslut om
enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Fastställdes och årets förlust övergår som ingående balans i 2018 bokföring.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

Inga uppdrag givna av årsmötet till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen fick av mötet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
12. Beslut om styrelsens förslag till A)verksamhetsplan, B) styrelsens förslag till
rambudget, C) avgifter för kommande verksamhetsår.

A och B avhandlades och godkändes av årsmötet.
C Enligt beslut på Bassetfullmäktige 2017.
13. Beslut omantalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Mötet valde att utöka antalet ordinarie ledamöter till 6. Antalet suppleanter oförändrat 3 st.
Val av:
Ordförande
Jan Lövgen (omval)
3 ordinarie ledamöter på 2 år
David Fransson (omval)
Kalle Lieszkovszki (nyval)
Lena Andersson (nyval)
1 ordinarie ledamot på 1 år (då antalet ledamöter är utökat valdes ytterligare en
ledamot på 1 år för att i framtiden få tre ord. ledamöter att välja varje år.)
Roberto Axelsson (nyval)
Ordinarie ledamöter kvar sedan föregående år och har ett år kvar
Sören Engström
Per Nilsson
Suppleanter, samt beslut om dessas tjänstgöringsordning
1 Anna Forsmark (omval)
2 Lars-Eric Eriksson (nyval)
3 Krister Nilsson (omval)
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

Ord.

Mats Wennerholm (omval)
Mattias Ganbrant (nyval)

Suppl.

Börje Pettersson (omval)
Ola Forsén (omval)

15. Val av valberedning

Catrin Hultén (nyval, 2 år)
Birgitta Hemmingsson (1 år kvar)
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att få fram en 3:e valberedare inför nästa års årsmöte.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.

Mötet beslutade om omedelbar justering enl.ovan.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.

Inga ärenden var hänskjutna.
18. Behandling av de motioner som inkommit i rätt tid.

Det har inte inkommit några motioner till mötet

Mötet avslutades så slutligen av Lars-Eric Eriksson som tackade för visat intresse och
engagemang.
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