ÅRSMÖTE 2012-02-19
Golden Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglandssektion
§ 1 Justering av röstlängden
10st medlemmar var närvarande.
§ 2 Val av ordförande för mötet
Maria Sjöberg valdes till ordförande.
§ 3 Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
Susanne Gärdlund är styrelsens val av sekreterare.
§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera
protokollet
Till justerare tillika rösträknare valdes Jenny Lundén och Karin Lövkvist.
§ 5 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Mötet har blivit utlyst på sektionens hemsida och i tidningen Golden Nytt. Mötet fann
årsmötet behörigen utlyst.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och
balansräkning
Ordförande gick igenom verksamhetsberättelse och årsbokslut med resultat och
balansräkning.
§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och
resultaträkning samt bokslut
Revisor Catarina Ljungberg gick igenom revisorernas berättelse och fastställande av
balans och resultaträkning samt bokslut.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Mötet gick igenom verksamhetsplanen.
Club Show den 4 augusti är det största arrangemanget under 2012.
§ 11 Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
Mötet gick igenom budgeten.
§ 12 Fastställande av reseersättning och traktamente för styrelsen, revisorer och övriga
funktionärer
Inga ersättningar ska utgå.

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev, suppleanter i styrelsen samt beslut
om suppleanternas tjänstgöringsordning
Årsmötet valde:
Karin Lövkvist till ordförande på 1år
Karin Söderlund till ledamot på 2 år
Monica Nilsson till ledamot på 2 år
Katrin Ek till suppleant på 1 år - 1:e suppleant
Jenny Lundén till suppleant på 1 år - 2:e suppleant
§ 14 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
Årsmötet valde följande revisorer:
Bengt Olsson, omval på 1 år
Catarina Ljungberg, omval på 1 år
Årsmötet valde följande revisorssuppleanter:
Hans Eriksson, omval på 1 år
Kerstin Westerlund, omval på 1 år
§ 15 Val av valberedning om tre personer varav en ordförande
Årsmötet valde följande till valberedning:
Maria Sjöberg - ordförande
Susanne Almgren
Gudrun Nordin
§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15
§ 17 Behandling av frågor som senast den 1 oktober anmälts till styrelsen eller av denna
underställts mötet
Inga frågor fanns att behandla.
§ 18 Genomgång av handlingar till klubbens fullmäktigemöte
Handlingarna gicks igenom och mötet beslutade följande ang. propositionerna:
Proposition 1 Bifalles ej
Proposition 2 Bifalles
Proposition 3 Bifalles ej
Proposition 4 Bifalles ej
Proposition 5 Bifalles
Motion 1 Bifalles ej

§ 19 Övriga frågor
Inga frågor.
Åsa Eriksson uppmärksammades med ett presentkort som tack för att hon haft kurser
under 2011.

Ordförande avslutar mötet med att tackar alla närvarande och hälsar samtidigt den nya
ordföranden Karin Lövkvist och den nya styrelsen välkomna.
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