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Årsmötesprotokoll
Svenska Hovawartklubben, Södra Lo:t
Bergakungen, Osby 2009-02-01
§1
Mötets öppnande

Tullia öppnar och hälsar välkommen.

§2
Fastställande av röstlängd

Närvarande med medlemskap 17 personer varav 5 från styrelsen.

§3
Val av protokolljusterare
tillika rösträknare

Bosse Pettersson och Christer Andersson.

§4
Mötet utlyst

Ja. Utlyst på både Södras hemsida och på huvudhemsidan.

§5
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare

Tullia väljs att leda årsmötet och styrelsens förslag på Johanna
som mötessekreterare godkänns.

§6
Fastställande av dagordn.

Den av styrelsen framlagda dagordningen godkänns.

§7
Verksamhetsberättelse 2008

Uppläses av Tullia. Bil. 1, mötesdeltagarna tillhanda.

§8
Revisionsberättelse

Uppläses av revisor Gunilla. Bil. 2, mötesdeltagarna tillhanda.

§9
Resultat- och balansräkning

Tullia går igenom resultat- och balansräkning och mötet fastställer det
samma. Bil. 3, mötesdeltagarna tillhanda.

§10
Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet ger styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§11
Verksamhetsplan o budget

Sammankallande för respektive kommitté läser upp delar från bil 4
och 5, mötesdeltagarna tillhanda. Kommentarer: Organisation av
södras uppfödare planeras. Ska vi vara kvar på Halen eller leta efter
nytt lägerställe, detta pga priserna på bland annat restaurangen. Fler
personer efterlyses till både läger och utställningskommittéerna. Ny
hemsida på gång, finns sedan på www.hoffesodra.se. Budget 2009
revideras under mötets gång då det är felräknat och infört fel i bilagan.
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§12
Motioner

Inga motioner har inkommit, § 12 bordläggs.

§13
Fastställande och beslut om

a) Verksamhetsplan med budget
b) Inriktning för innevarande verksamhetsår fastställs
c) Motioner (inga motioner att besluta om)

§14
Val av styrelse mm

a) Ordförande (1 år)
b) Kassör(2 år)
c) Ledamot (2 år)
c) Ledamot (2 år)
d) Suppleant (2 år)
d) Suppleant (2 år)
d) Suppleant (2 år)
e) Revisor (1 år)
f) Valberedning 2 pers (1 år)

Nyval, Torsten Lundström
Omval, Inger Olsson
Nyval, Christer Andersson
Nyval, Klas Widén
Nyval, Annika Ahlberg
Nyval, Anette Engdahl
Nyval, Sara Billing
Omval, Gunilla Wallin
Annika Svärd, vakant

a-f Enligt valberedningens förslag. Bil. 6, mötesdeltagare tillhanda.
§15
Justering av §13 & §14

Justeras omedelbart.

§16
Mötets avslutande

Utmärkelser och applåder ges till Södras 2008-års championater ;
Korad SUCH Small-Reef med förare Berthon Jönsson blev SUCH vid
Åstorps utställningen i november och fjolårets RM-vinnare i bruks –
Corallrevets Harras med matte Siv Zaar- blev brukschampion. Åsa
läser upp ett brev från Torsten då han inte kunde närvara på årsmötet.
Därefter tackas Tullia för sina ordförandeår med en liten blomma.

Justeras:

Tullia Johansson
Årsmötes ordförande

Johanna Ugander
Sekreterare

____________________
Bosse Pettersson
Justeringsman

_____________________
Christer Andersson.
Justeringsman

