Årsmötesprotokoll 2015-03-11

§ 1.

Mötets öppnande.
Mötet öppnades av gillets ordförande Ivan Olsson.

§ 2.

Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.

§ 3.

Val av mötesordförande.
Till mötesordförande utsågs Ingrid Björne.

§ 4.

Val av mötessekreterare.
Till mötessekreterare utsågs Anette Asplund.

§ 5.

Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
årsmötets protokoll.
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes, Jan Dufva och Folke Markström.

§ 6.

Upprättande av röstlängd.
Beslutades att röstlängd upprättas om behov föreligger.

§ 7.

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
Fastslogs att mötet utlysts på hemsidan samt genom utskick i god tid varefter mötet
besvarade frågan med ja.

§ 8.

Gillets verksamhetsberättelse 2014.
Norra gillets verksamhetsberättelse föredrogs av mötesordförande Ingrid.
Södra gillets verksamhetsberättelse föredrogs av Åke Hallberg.
Norsjö gillet har ingen verksamhetsberättelse.

§ 9.

Kassarapport.
Norra gillet: 10758:Södra gillet: 4227:Norsjö gillet: 8853:-

§ 9B.

Beslutat att Norra gillets plusgiro konto ska behållas och att södra- och Norsjögillet ska
föra över sina pengar senast 31 mars 2015.

§ 10.

Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs och lades därmed med godkännande till handlingarna.

§ 11.

Ansvarsfrihet för styrelse och kassör 2014.
Mötet beviljade styrelse och kassör ansvarsfrihet för år 2014.

§ 12.

Verksamhetsplanering 2015
Överlämnas till den nya styrelsen att göra en verksamhetsplanering.

§ 13.

Val av gillesordförande
Till gillesordförande för 1 år valdes Britta Lindgren.

§ 14.

Val av ordinarie styrelseledamöter samt ersättare/kontaktpersoner.
 Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år valdes Jan Dufva och Roger Grenholm,
samt för 1 år Håkan Johansson och Anette Asplund.
 Till styrelseersättare/kontaktpersoner för 1 år valdes Gunnar Wallström, Ivan
Olsson, Johan Axelsson, Lage Furberg och Folke Markström.

§ 14B.

Val av kassör
Till kassör utom styrelsen valdes Per-Ole Lindgren.

§ 15.

Val av ordinarie revisorer samt ersättare
Till ordinarie revisorer valdes Åke Hallberg och Günther Richtman.
Till ersättare valdes Lauri Karinkanta.

§ 16.

Val av valberedning
Till valberedningen valdes Jonas Grenholm (sammankallande), P-O Hillergren och Rolf
Sehlstedt.

§ 17.

Inkomna motioner/förslag.
Inga motioner/förslag har kommit in.

§ 18.

Medlemsavgift 2016
Beslutades om 100: -

§ 19.

Priser
Ingen som ansökt om något pris.
Avsluta vandringspriser. Utse en prisansvarig.

§ 20.

Övrigt
 Nytt gillesnamn, två förslag finns. Guldrikets stövargille och
Norsjö/Skellefteå stövargille. Röstning gjord och mest röster fick
Norsjö/Skellefteå stövargille. Ingrid Björne får i uppgift att utarbeta ny
gilleslogga.
 Stadgar – förslag att använda lokalklubbens.
 Motioner till stövarklubben – att tänka på innan nästa års årsmöte om
gillet ska skicka in något.
 Ringträning/dressyr – ordnas på olika platser inom gillesområdet.
Kommer att läggas ut på hemsidan.
 Gilleskamp – tydligare beskrivning vid anmälan om jaktprov.
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