Protokoll
Fört vid Österåkers Brukshundsklubbs Årsmöte
2014-02-23

§1 Mötets öppnande

Klubbens ordförande förklarade mötet
öppnat.

§2 Röstlängd

Närvarolista tillika röstlängd upprättades och
godkändes. 22 medlemar närvarade Bilaga 1 till detta
protokoll.

§3 Val av mötesordförande

Till mötesordförande utsågs Kjell Pettersson

§4 Val av Protokollförare

Till mötessekreterare utsågs Jill Halve

§5 Val av
justerare/rösträknare

Till justeringsmän att jämte ordföranden och
sekreteraren justera dagens protokoll utsågs Anita
Carstam och Christl Johannsson

§6 Beslut om närvaro och
yttranderätt förutom av
personer enligt §7 moment
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§7 Mötets utlysande

Ansågs att samtliga närvarande har närvaro och
yttranderätt.-Ja

§8 Fastställande av
dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§9 Verksamhetsberättelser

a/ Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport
om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående
årsmöte gicks igenom. Bilaga 2
b/ Balans- och resultaträkning gicks igenom. Det finns
mycket pengar i klubben.
c/ Revisorernas berättelse lästes upp.
Nya styrelsen behöver göra upp en plan för hur
pengarna ska komma medlemmarna tillgodo.

§10 Balans- och
resultaträkning

Balans- och resultaträkning godkändes av mötet.
Bilaga 3
Vinst överförs till ny löpande räkning.

§11 Ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

Mötesdeltagarna fann att mötet blivit stadgeenligt
utlyst.

§12 Genomgång av
styrelsens förslag avseende

a/ mål
Nya styrelsen ska utforma en redovisningsplan för hur
överskottet skall användas.
Uppdras åt styrelsen att se över möjligheterna med
sommarvattenFrämre planen ska dräneras
b/ Rambudget för 2014 presenterades, Preliminär
budget för 2015 saknades. Bilaga 4
Agilityn har mindre intäkter 2013 pga färre
tävlingsdagar.
ÖBK övrigt i rambudget har en stor omkostnad, i den
summan ingår försäkringar, arrende, KM,
c/ medlemsavgift för kommande verksamhetsår är
oförändrad 425 kr.
d/ Förslag från styrelsen finns på ett tätare samarbete
mellan sektorerna HUS och TÄS. Frågan kommer att
lyftas i nya styrelsen och en dialog kommer att föras
med HUS innan ett beslut fattas. Bilaga 5

§13 Beslut i ärenden punkt
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a/ Mötet fattade beslut i ärenden enl. §12 a,12b o 12c.
d/ Inga andra ärenden eller motioner.

§14 Planerade aktiviteter för Se verksamhetsplanen för 2014
att nå fastställda mål.
§15 Val av styrelse
a/ Ordförande 1 år – omval Kjell Pettersson
b/ Vice ordförande 2 år – nyval Tina Eresjö Köster
c/ Sekreterare 2 år – omval Jill Halve
d/ Ledamot- fyllnadsval Andrea Malmgren 1 år
e/ Suppleant 2 år – omval Anita Carstam
Suppleant 1 år- nyval Tina Engström
Övriga ledamöter (kassör Jennie Winberg,) har 1 år
kvar av mandatperioden.
§16 Val av revisorer och
revisorssuppleanter

Till revisorer omvaldes Marie-Louise Scanlan och
Rosie Dahle. Till revisorssuppleanter valdes Marie
Åkerlund och Christl Johansson .

§17 Val av valberedning

a/ Sammankallande – Catherine Andersson
b/ Ledamot på 2 år – Katarina Nyman
Annica Rinaldo har ett år kvar på mandatet.

§18 Omedelbar justering

Mötet godkände omedelbar justering av § 15 – 17.

§19 Motioner

Inga motioner har inkommit.

§20 Handlingar till
distriktsfullmäktige

Inga handlingar har inkommit

§21 Mötets avslutande

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade
mötet avslutat

Åkersberga den 23 februari 2014

Kjell Pettersson
Mötesordförande

Jill Halve
Mötessekreterare

Justeras:

Anita Carstam

Christl Johansson

