
' Årsmöte 2OL7 Bergslagens Ätghundklubb sidalav3

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Bergslagens

Ätghundklubb i Hagfors den 18 febr- 2OL7.

Årsmötet besöktes av 29 medlemmar.

Mötet öppnades av klubbens ordförande, Tomas Lager.

§f . Mötet beslutade om justering av röstlängd vid behov.

§2. Till årsmötesordförande valdes Lennart Johannesson.

§3. Styrelsen anmäler att man utsett Jörgen Myr6n till
mötessekretera re.

§+. Tilljusteringsmän och rösträknare valdes Roger Mod6n
och Henrik Steffansson.

§5. Mötet beslutade att icke medlemmar har närvaro- och

Yttranderätt.

s6. Årsmötet godkände kallelsen, som varit införd i Älghunden och

på klubbens hemsida.

§2. Mötet godkände dagordningen. (Justerade ett namn i § 14)

§S. Årsmötet godkände årsbokslut, verksamhetsberättelse och

revisionsberättelse och lade dessa till handlingarna.

§g. Mötet beslutade att, tjolårets överskott flyttas till ny räkning.

§10. Det fanns inga uppdrag till styrelsen från förra årsmötet.

$'/f i';



Årsmöte ZOLT Bergslagens Älghundklubb sida 2 av 3

§11. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen full och tacksam

ansvarsfrihet för året som gått.

§12. A) Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes av mötet.

B) Styrelsen föreslog oförändrade avgifter f ör 2017.

Mötet bifÖll stYrelsens förslag.

C) Årsmötet beslutade att godkänna styrelsen förslag till

rambudget för 20L7 .

ordförande På ett år.

B) Till styrelseledamöter på två år valdes Anders Ericksson,

Henrik Hallgren, Tommy svensson och olov Nilsson.

§1+. Till revisorer på ett år valdes Lars- Göran Lindahl och

Björn Andersson.
Till revisorsuppleanter på ett år valdes Lena Jansson och

Anders Håkansson.

§15. Till valberedning på två årvaldes Tore Rumler och Bengt Nilsson

Mattias Eriksson har ett år kvar. Mattias är sammankallande'

§16. Mötet beslutade om omedelbar justerinS av punkterna 13-15'

§17. Motioner.
'n\ o [Votion ]- om att införa ett tvådagarsprov för löshundchampionat'

Styrelsen yrkade bifall fÖr motionen. styrelsen hade även

tilläggsyrkande om att förslaget bör kompletteras med; att det ska

vara 2 olika domare, att det ska vara 2dagar irad' osv"'

Mötet biföll motionen och til!äggsyrkande'

r Motion 2 omatt särskilt spårprov tas bort från kravet i löshund-

championatet.Kanbehållassomenextramerit.
Styrelsen yrkade bifall för motionen'

Mötet biföll motionen.

{'- _^

,,sT*h



Årsmöte 20 L7 Bergslagens Ätgtrundklubb Sida 3 av 3

§18. Styrelsens övriga ärenden . ,4sr<,,-_g*,-=.,..
A) Styrelsen föreslog Henrik Steffansson och Kjell Lldg*\d§t som

hedersmedlemmar i Bergslagens Älgl"rundklubb'

Mötet röstade ja till styrelsens förslag.

B) Styrelsen lyfte frågan och fick i uppdrag att formulera en policy

vad gäller klubbens syn på det stora bekymmer som den alltmer

ökande vargstammen utgör i klubbens verksamhetsområde.

Ska redovisas för BÄK:s årsmöte 2018.

C) Priser och diplom delades ut till förtjänta.

§19. Klubbens ordförande ,Tomas Lager, tackade för fortsatt

förtroende och avslutade mötet med att tacka mötesordförande

Lennart Johannesson med blommor, dessutom tackade han

styrelsen och valberedning för det år som gått.

Vid protokollet.

Jörgen Myren

Årsmötesordföra nde
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