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Mötets öpPnande

förklarade mötet för öppnat'
ordförande Annika Janson hälsade alla hjärtligt välkomna och

51

Justering av röstlängden

52

Val av ordförande för mötet

medlemmar var närvarande'
Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 30 röstberättigade

Till ordförande för mötet valdes Åke Cronander'

53

Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet

för mötet'
Styrelsen anmälde Jeannette Lindblad till protokollförare

med
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans
ordföranden skall justera protokollet'

54

TilljusteraretillikarösträknarevaldesPetronellaThunblomochHelenaHallman.

s5

medlemmar'
Beslut om närvaro- och yrttranderätt förutom av klubbens

MötetbeslutadeattgenärvarorättmenejyttranderätttillLennartLindskog'MalinHaemkinochLukasHallgren'

56

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst'

57

Fastställande av dagordning

julnumme r, nr 143, på hemsidan samt på klubbens sida på
Kallelsen har varit publicerad i whippetbladets
varit stadgeenligt utlyst'
Facebook. De närvarande medlemmarna fann att mötet

Dagordningen fastställdes enligt liggande förslag'

redogörelse för
styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning,
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

sg

resultatredovisning samt revisorernas berättelse'
Genomgång gjordes av verksamhetsberättelse, balans- och
arbetet med avelsfrågor fortgår; RAS-dokumentet
hur
för
sammankallande för Avels- RAS-kommitt6n redogjorde
informatörer iraskompendiet' så att det kan genomföras
ska uppdateras och vara klart 2017. Det ska utbildås
Efter denna genomgång och då ingen hade
informationsträffar för whippetintresserade utifrån raskompendiet.
den ekonomiska redovisningen och lades till
något att invända godkändes verksamhetsberättelsen och
handlingarna.

om enligt dessa
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut
uppkommen vinst eller förlust'

99

vinst på SEK 46'848J5 skall överföras iny räkning'
Resultat- och balansräkningen fastställdes och uppkommen

givit till
510 Styrrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte
styrelsen.
Föregående klubbmöte gav inga uppdrag till styrelsen'

511 Beslut om ansvarsfrihet för s$lrelsen

beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Klubbmötet
verksa mhetsåret.
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a)

Beslut om styrelsens förslag

till verksamhetsplan

Verkamhetsplanen godkändes av mötet.

b)

Beslut om avgifter

ftir kommande verksamhetsår

Styrelsen har föreslagit oförändrade avgifter. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

c)

Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Styrelsens förslag till rambudget gicks igenom. Mötet fastställde budgeten lör

2016, enligt styrelsens förslag.

513 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt
58 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Ordförande
Till ordförande på ett år valdes: Annika Janson. Beslutet var enhålligt.

Ordinarie ledamöter
Till ordinarie ledamöter på två år valdes:
Kristin Kristvinsdöttir (omval)
Marie Eriksson (omval)
Josefin Lampinen (omval)
Kicki Sandell (nyval)

Suppleanter
Till suppleanter på ett år valdes:
Elisabeth Meyer (omval)
Kristina Jansson (nyval)
Elisabet Janzon (nyval)

Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara som följer:
1. Elisabeth Meyer
2. Kristina Jansson

3. Elisabet Janzon

Kvarstår som ordinarie ledamöter till2O17:
Marie Gellerstam
Sofia Sandström

Anna Karin Wid6n
Hilda Eriksson
Jeannette Lindblad

514 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt

59 i stadgarna

Till ordinarie revisorer på ett år valdes:
Conny Croneryd (nyval)
Mats Carlsson (nyval)

Till revisorssuppleanter på ett år valdes:
Elisabeth Lev6n (suppleant för Conny CronerydXnWal)
Torbjörn Lind (suppleant för Mats Carlsson)(omval)
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515 Val av valberedning enligt 510 i stadgarna
valdes:
Till sammankallande i valberedningen på ett år
Petronella Thunblom (1 å0

Till ledamot i valberedningen på två och ett år valdes:
Christer Vik (omval) (1 år)
Elisabeth M. FlYger (nYvaD (2 år)

516 Beslut om omedelbar justering av SS 13-15
5513-15förklaradesavklubbmötetsomomedelbartjusterade.

517 övriga ärenden (motioner och förslag)
lnga motioner eller ärenden hade inkommit'

Mötets avslutande
Mötesordförandentackadeförvisatintresseochlämnadeövertillklubbensordförande'Klubbensordförande
förklarade mötet för avslutat'

ut diplom till de
styrelsemedlemmarna samt att det delades
Efter mötets avslutande avtackades de avgående
hundar som erhållit TriPPelPris'

Vid protokollet:

Jeännette Lindblad, protokollförare

Äke Cronander

Av mötet vald justerare:

Helena Hallman
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