SVENSKA PLOTTHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid Svenska Plotthundklubbens
årsmöte i Våndtjärn, Härjedalen.
2012-06-02

Klubbens ordförande förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna, nedan
dagordning följdes:

§1

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Jan-Erik Falk

§2

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Maria Köhler

§3

Val av justeringsmän för mötet
Till justeringsmän för mötet valdes Niklas Köhler och Anders Lindkvist

§4

Har mötet blivit stadgeenligt utlyst?
Mötet ansågs vara behörigen utlyst av mötet.

§5

Fastställande av dagordning.
Föreliggande dagordning godkändes med tilläggspunkt ”Val av valberedning”.

§6

Styrelsens/kassörens redovisning och verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs av klubbens ordförande och godkändes.
Kassörens redovisning föredrogs av kassören och godkändes. Årsmötet beslutar,
enligt kassörens förslag, att stryka de 1.583 kr som saknade redovisningsunderlag i
kassan 2011-01-01.
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§7

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för år 2011.

§8

Valberedningen presenterar val av ordförande, ordinarie ledamöter och
suppleanter i styrelsen






Till ordförande för en tid av ett år beslöt mötet nyval av Jan-Erik Falk (födelsenr:
800828-7198).
Till ordinarie ledamot och kassör för en tid av två år beslöt mötet nyval av Dennie
Walldén (födelsenr: 440922-7594).
Till ordinarie ledamot för en tid av ett år beslöt mötet omval av Tomas Larsson.
Till ordinarie ledamot och sekreterare för en tid av två år beslöt mötet nyval av
Maria Köhler.
Till suppleant för en tid av ett år beslöt mötet nyval av Anders Lindkvist.

Jan-Erik Falk är firmatecknare för klubben (org.nr: 802430-8408).
Att teckna klubben var för sig utsågs Jan-Erik Falk och Dennie Walldén.
De ansvarar även för att namnet på klubbens bankgiro ändras från Nordiska
Plotthundklubben till Svenska Plotthundklubben.
§9

Val av två revisorer


§10

Val av ordförande och ytterligare två ledamöter i valberedningen



§11

Till revisorer för en tid av ett år beslöt mötet omval av Per-Ove Andersson och
omval av Ralf Persson.

Till sammankallande i valberedningen för en tid av två år valdes Magnus Larsson.
Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år beslöt årsmötet nyval av
Anders Bodin och Lars Mattsson.

Övriga frågor
A) Medlemskap i specialklubben SSDV
Årsmötet antog, av SKK, föreslagna stadgar.
Årsmötet ger Tomas Larsson i uppgift att ta kontakt med styrelsen i SSDV
(Svenska specialklubben för drivande vildsvinshundar) med förfrågan om
medlemskap i specialklubben.
B) Utskick till medlemmar
Inbetalningskort och verksamhetsberättelsen skickas ut till alla medlemmar, ev
även nyhetsbrev. I ett försök att få tillbaka tidigare medlemmar, beslutade mötet
att utskick även ska göras till de medlemmar som inte betalade in i fjol.
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C) Vad styrelsen ska prioritera 2012
Nedan synpunkter, utan prioritetsordning, framkom under årsmötet:
- Marknadsföra duktiga hundar
- Fullfölja arbetet med att alliera klubben med SKK
- En levande hemsida
- Tillsätta en eventkommittee
- Bevaka regler, bestämmelser och tendenser inom området jakt med drivande
hundar.
D) Deltagande på mässor/event 2012
- Fäviken
- Orsa
- Ljusnedal

Vid protokollet
Våndtjärn juni 2012

__________________________

__________________________

Maria Köhler, protokollförare

Jan-Erik Falk, mötesordförande

__________________________
Anders Bodin, Svenska Plotthundklubbens ordförande

Justeras:

__________________________

__________________________

Niklas Köhler

Anders Lindkvist
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