Årsstämma i
Hälleforshundklubben
Tid:Söndagen den 17 maj 2009 kl 13.00.
Plats: Boliden
Närvarande: Sammanlagt 30 personer.
Ordförande hälsade välkommen
1.

Beslöts att röstning i första hand skulle ske genom handuppräckning.

2.

Kerstin Boman valdes till mötets ordförande.

3.

Anmäldes att Jan-Erik Bjermkvist utsetts till stämmosekreterare.

4.

Lage Andersson och Jörgen Eklund valdes till justeringsmän och rösträknare.

5.

Beslöts att samtliga har närvarorätt och klubbmedlemmar har yttranderätt.

6.

Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

7.

Utskickad dagordning antogs.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut upplästes och godkändes.
Revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Se. Bil.

9.

Beslöts att fastställa årsbokslutet

10.

Styrelsen redogjorde för uppdraget årsmötet i Sandviken givit styrelsen. Att skriva
ansökan om öppen stambok ytterligare fem år från och med 2011. Styrelsen har utfört
uppdraget och upprättat en ansökan om förlängning av öppen stambok med fem år
från och med 2011.

11.

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

12.

A: Beslöts att godkänna styrelsens verksamhetsplan
B: Beslöts att godkänna styrelsens rambudgetförslag
C: Beslöts att godkänna oförändrade avgifter

13.

Leif Gulin till valdes till ordförande för Hälleforshundklubben innevarande år. I tur att
avgå var ledamöterna var Bo Tobiasson, Kent Lindgren och Jörgen Marcusson. Om
val av Bo Tobiasson och Jörgen Marcusson. Nyval av Bo Berggren som ersätter Kent
Lindgren. Wåge Lundhgren, Jan-Erik Bjermkvist och Märit Truuts sitter ytterligare ett
år.

14.

Omval av revisorerna Assar Karlsson och Kerstin Boman tillika omval av revisor
suppleanterna Ulrika Eriksson och Ingemar Westerlund.

15.

Till valberedningen omvaldes Anders Hagman som sammankallande och Rickard Gradin.
Nyval av Jan Boman som ersätter Thord Norlén.

16.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

17.

Inga motioner hade inkommit

18.

Mötet beslutade att godkänd ögonlysning, ej äldre än ett år skall vara genomförd
innan hundar kan användas i avel.
Fråga om skillnaden mellan rekommenderad och anvisad parning klargjordes. I båda
fallen har avelsrådet varit inkopplad och i den rekommenderade parningen har båda
avelsdjuren varit meriterad. I den anvisade parningen har ett eller inget av avelsdjuren
varit meriterad.
Mötet gav Ulrika Eriksson i uppdrag att undersöka mer vad gäller kostnader för tryck
på jacka och totalkostnader kring detta.
Väska tillverkad av återvunna pet flaskor visades. Bestämdes att klubben köper in ett
antal väskor som sedan kan säljas av klubben.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att ordna lämpligt arrangemang för kommande tio års
jubileum för hälleforshunden som egen ras i tio år, 2010.
Leif G informerade om läget inom rasen.

19.

Mötet avslutades av ordförande Leif Gulin som tackade för visat intresse.
Bilagor:

Ordf. Leif Gulin

Verksamhetsberättelse för 2008
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan för 2009
Förslag till budget för 2009

Lage Andersson

Jörgen Eklund

