PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2018-03-05

§ 1.

Mötets öppnande.
Mötet öppnades av gillets ordförande Britta Lindgren.

§ 2.

Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.

§ 3.

Val av mötesordförande.
Till mötesordförande utsågs Kent Granlund.

§ 4.

Val av mötessekreterare.
Till mötessekreterare utsågs Ingrid Björne.

§ 5.

Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
årsmötets protokoll.
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Hanna Harnesk och Bo Jonsson.

§ 6.

Upprättande av röstlängd.
Beslutades att röstlängd upprättas om behov föreligger. Handuppräckning gäller vid
röstning.

§ 7.

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
Fastslogs att mötet utlysts på hemsidan samt att utskick till alla medlemmar gjorts i god
tid. Därefter besvarade mötet frågan med ja.

§ 8.

Gillets verksamhetsberättelse för år 2017.
Gillets verksamhetsberättelse genomgicks och lades därefter med godkännande till
handlingarna. (Bilaga 1)

§ 9.

Kassarapport.
Kassarapporten visade att året gått med en smärre förlust (ca 800 kr), men att vi har ett
relativt stort varulager bestående av t-shirts och kepsar.

§ 10.

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

§ 11.

Ansvarsfrihet för styrelse och kassör för år 2017.
Mötet beviljade styrelse och kassör ansvarsfrihet för år 2017.

§ 12.

Verksamhetsplanering för år 2018
Gillets verksamhetsplan för kommande verksamhetsår föredrogs av gillets ordförande
Britta L. och lades därefter med godkännande till handlingarna. (Bilaga 2)

§ 13.

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

§ 14.

Val av ordinarie styrelseledamöter samt ersättare/kontaktpersoner.
• Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Anette Asplund och Håkan
Johansson.
• Till styrelseersättare/kontaktpersoner för 1 år omvaldes Johan Axelsson, Folke
Markström, Ivan Olsson samt Gunnar Wallström. En plats vakant då vi inte
hittat någon ersättare för avgående Johan Brännström.

§ 15.

Val av ordinarie revisorer samt ersättare
Till ordinarie revisorer omvaldes Bo Renström och Gunther Richtman.
Till ersättare valdes Rolf Sehlstedt.

§ 16.

Val av valberedning
Till valberedning valdes Lauri Karinkanta (sammankallande) samt Eskil Johansson.

§ 17.

Inkomna motioner/förslag.
Inga motioner/förslag inkomna.

§ 18.

Medlemsavgift 2019
Beslutades om oförändrad medlemsavgift, 100 kr.

§ 19.

Grillfest?
Beslutades att styrelsen får i uppdrag att ”kolla” intresse för ev. grillfest.

§ 20.

Fråga angående ”reportage” till Stövaren eller andra media.
Frågan diskuterades. Det välkomnas av gillet, om medlemmar skriver om vad vi gör.

§ 21.

Gillesmästerskapets utformning.
Efter en livlig diskussion beslutade mötet följande:
1. Deltagare väljer om man vill anmäla till drevprov enligt Sv Stövarklubbens regler
eller enbart tävla i gillesmästerskapet.
2. Vid överanmälan (domar-/markbrist) sker lottning bland alla anmälda.
3. Den som vill gå drevprov anmäler sig i vanlig ordning till Vb:s stövarklubb och
betalar fastställd avgift dit och ingen ytterligare avgift till gillet. De som enbart vill
delta i mästerskapet betalar till gillet en av gillet fastställd summa.
4. För deltagande i gillesmästerskapet gäller minst 5 timmar i skogen räknat från första
släpp. För drevprov gäller vanliga provregler, men endast de 5 första timmarna räknas
för tävlande i mästerskapet.

§ 22.

Vad hände efter sammanslagningen? Vad vill vi med gillet?
Frågorna diskuterades och det framkom att de som bor norr om älven saknar ”södra
sidan” och gärna vill se mera samarbete med stövarfolket där. Styrelsen hoppas att
gillesmedlemmar därifrån hör av sig angående sina önskemål om vad gillet ska göra.

§ 23.

Övriga frågor
• Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till släpp på dispens - för
domarutbildning - innan ordinarie tid för släpp.
• Medlemslista ska skickas till Lauri K. (Valberedningen).

§ 24.

Mötets avslutning.
Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för bra diskussioner. Därefter bjöd gillet på
gott fika.
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