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Mötet öppnas
Klubbens kassör John Monhardt hälsade medlemmarna välkomna och
öppnade mötet.

2.

Fastställande av röstlängd
Årsmötet beslutade att röstlängden ska fastställas.

3.

Val av protokolljusterare (2 st) tillika rösträknare
Att jämte årsmötesordförande justera dagens protokoll valdes Rickard
Söderqvist och Åsa Alfred.

4.

Mötets utlysning
De närvarande konstaterade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

5.

Val av mötesordförande samt anmälan om styrelsens val av
sekreterare
Årsmötet utsåg John Monhardt som mötets ordförande och John
presenterade sedan styrelsens val av mötessekreterare; Inger
Söderqvist.

6.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse avseende 2019
Verksamhetsberättelsen har sedan tidigare presenterats på klubbens
hemsida och inga ytterligare frågor noterades från årsmötet.

8.

Revisionernas berättelse avseende 2019
Sekreteraren Inger Söderqvist läste upp revisorernas berättelse varpå
den lades till handlingarna.

9.

Fastställande av resultat och balansräkning
Årsmötes beslutade att vid nästa medlemsmöte tas denna punkt upp
igen och beslutas då med hänvisning till revisionsberättelsen.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.

11.

Genomgång av verksamhetsplan 2020-2021 och budget för
2020
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Föredrogs av klubbens kassör. Bl a är det budgeterat för beauceronaktiviteter i de olika regionerna som klubben kan sponsra/stödja. Man
kan ansöka till styrelsen om medel till inplanerad träff med beauceroner.

12.

Inkommande motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

13.

Styrelsens förslag på medlemsavgift för 2021
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2021.

14.

Fastställande av/beslut om
a. Verksamhetsplan 2020-2021 och budget för 2020
Verksamhetsplan och budget har sedan tidigare presenterats på
klubbens hemsida och inga ytterligare frågor noterades från
årsmötet. Vi rättade till ett namn.
b. Medlemsavgifter för 2021
Årsmötet godkände styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift
inför 2021.

15.
15a.
15b.
15c.
15d.
15e.
15f.
15g.
15h.

16.

Val av styrelse, revisorer och valberedning
ordförande nyval 1 år Karin Kärnhagen
vice ordförande, 1 år kvar Sara Karlsson
sekreterare, nyval 2 år Camilla Sandin
kassör, 1 år kvar John Monhardt
ledamot, nyval 2 år Linda Strand
2 st suppleanter - nyval 2 år Gabriella Seger samt 1 år kvar Christina Jensen
2 st revisorer Lars Fastling och Ankie Hermansson och 2 st
revisorsuppleanter Bitte Harju och Rickard Söderqvist, samtliga
omval 1 år
valberedningen - ledamot kvarstår 1 år Sylvia Svensson,
sammankallande nyval 2 år vakant och ledamot 2 år vakant.

Fråga om omedelbar justering av punkterna 14 och 15
Paragraferna 14 och 15 förklarades omedelbart justerade.

17.

Övriga ärenden (endast diskussion - ej beslut)
Informationspunkt om nya ordningen gällande årsmöte inför 2021 som
börjar gälla 1/7-2020. Valberedningen måste presentera förslaget om ny
styrelse 2021 redan i november 2020.
FB-sidan för medlemmar; förslag från årsmötet inkom om att göra den
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mer aktiv/levande för medlemmarna. Fixa en följdfråga (medlemsnr i
Beauceronklubben) för medlemmar som läggs in i gruppen, lättare för
styrelsen att hålla reda på medlemmarna på detta vis.

18.

Utdelning av priser och förtjänsttecken
Topparna och Korningsdiplom.
Dom 3 bästa i Topparna presenterades och diplomen kommer snarast
möjligt att sändas ut till de berörda hundarna och deras förare. Åsa
Alfred ska presentera samtliga fullständiga resultat snarast möjligt på
hemsidan. Det är också Åsa som i fortsättningen tar över alla topparna
och man ska mejla direkt till henne om sina tävlingsresultat och inte gå
via klubben längre.
Christina Jensen har ansökt om Korningsdiplom för Satchmo´s Faijko
och det kommer också delas ut via post.

19.

Mötet avslutas
John Monhardt avslutade mötet och tackade avgående
styrelseledamöter för gott samarbete; sekreterare Inger Söderqvist,
ledamot Tove Genberg och suppleant Kiki Stavemark.
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