GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN
Västmanlandssektionen
Protokoll fört vid årsmöte med Golden Retrieverklubbens Västmanlandssektion i Kvarnhagen,
Mölntorp 140209

§1

Sektionsordförande Eva Carlin hälsade välkommen till årsmötet 2014 samt förklarar
årsmötet öppnat. Röstlängden fastställs till 26 röstberättigade medlemmar. (Bilaga 6)

§2

Till ordförande för mötet valdes Sigvard Eriksson och som sekreterare Eva Winberg.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Till justerare tillika rösträknare valdes Gunela Asp och Gunilla Holm att tillsammans
med mötesordförande justera protokollet.

§5

Mötet ansågs behörigen utlyst via hemsidan på internet, Facebook och i Golden Nytt.

§6

Dagordningen godkändes med tillägg av några punkter under Övrigt.

§7

*Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse i sin helhet samt
årsbokslut med balans- och resultaträkning. Godkändes och läggs till handlingarna.
(Bilaga 1)
*Verksamhetsberättelse utställning 2013 (Bilaga 1a)
*Verksamhetsberättelse jakt 2013 (Bilaga 2a)

§8

Föredragning av revisionernas berättelse samt fastställande av balans och
resultaträkning samt bokslut.(Bilaga 3)

§9

Beslutas att bevilja styrelsen och dess kassör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§10

Sektionsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014 presenterades och
godkändes. (Bilaga 4)

§11

Sektionsstyrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår presenterades och
godkändes.

§12

Fastställt att reseersättning ska utgå till styrelsemedlemmar och revisorer. Frågan om
ersättning till domare och funktionärer ska utgå hänskjuts till styrelsen att besluta.
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§13

Valberedningens förslag till styrelse godkändes: (Bilaga 5)
Ordförande;

Eva Carlin, omval 1 år

Ledamöter;

Eva Winberg, 1 år kvar
Ann-Sofie Zetterljung, 1 år kvar
Ingegerd Eriksson, 1 år kvar
Monica Svedlund, 1 år kvar
Sofia Kvist, omval 2 år
Eva Berg, omval 2 år
Emma Hartikainen, nyval 2 år
Kenth Petherbielke, nyval 2 år

Suppelanter;

Kristina Karlsson, omval 1 år
Jan Ytterbom, nyval 1 år

Revisorer;
Suppleant;

Karin Eriksson och Anne-Lie Erberth, omval 1 år
Berith Sörman, omval 1 år

Avgående
ledamöter;

Therese Boman
Zandra Beijer

Avgående
suppleant;

Birgitta Söderlund

§14

Val av revisorerna enligt valberedningens förslag godkändes. (Bilaga 5)

§15

Till valberedningen valdes Helena Hellström, Anne-Lie Erberth och sammankallande
Gunela Asp.

§16

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16; Godkändes.

§17

Inga frågor inkommit för behandling.

§18

Genomgång av motioner och propositioner till klubbens fullmäktige 140323.
Styrelsen ges ansvar att utse tre delegater och tre ersättare.

§17

Övriga frågor
a) Information och diskussion om lokalbyte. Möjlighet att hyra in sektionen i
Hallstahammar Brukshundsklubbs stuga till samma hyra som nuvarande. Förslaget
godkändes av medlemmarna vid mötet.
b) Uppmärksamhet och firande av DM-vinnarna 2013. En arbetsgrupp har
sammansatts för att jobba fram nya riktlinjer för poängsättning m m för att undvika
felaktiga uträkningar och missförstånd vid prisutdelningen till DM 2014.
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c) Ska vi satsa på MH, BPH eller FB-R? Synpunkter om detta ska skickas till
styrelsen.
d) Open Show i februari kommer att vara i Sala Ridhus som tidigare. Eventuellt
kommer den i oktober att vara i Kungsörs Hundarena. Styrelsen arbetar vidare med
frågan.
e) Diskussion om vi ska göra en bok av de 101-användningsområden-för-Goldenbilder som inskickats till sektionen. Monica ser över möjligheterna/kostnaderna för
detta eller ser över om annat alternativ kan finnas.
§18

Ordförande över lämnade klubban till den sektionsordföranden Eva Carlin,
som tackade för förtroendet att få leda Västmanlandssektionen ytterligare ett
år, tackar för gott engagemang samt förklarade årsmötet 2014 för avslutat.

Eva Winberg
Sekreterare

Sigvard Eriksson
Ordförande

Gunela Asp
Justerare

Gunilla Holm
Justerare
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