
51 Mötets öppnande.
Ray Lindholm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

$Z Val av ordförande och sekreterare.
Ray Lindholm valdes som ordförande under mötet, Carina östlund som sekreterare.

53 Justering av röstlängd.
Röstlängden lästes upp och förklarades justerad.

g4 Val av justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall
justera protokollet.
Helena Forss och Ebba Nilsson valdes som rösträknare tillika justerare.

9S Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Mötet beslutade att närvaro tilläts utan rösträtt.

S6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Frågan besvarades med JA.

57 Fastställande av dagordningen.
Dagordni ngen faststä | ldes.

Eg Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse.
Berättelsen lästes och godkändes av årsmötet.

E9 Kassörens rapport.
Kassören deltog ej varför rapporten lästes och godkändes av årsmötet.

S 10 Föredragning av revisorns berättelse.
Berättelsen lästes och godkändes av årsmötet.

911 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enli6 dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Balans- och resultaträkningen godkändes och årets resultat fördes i ny räkning.

912 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

913 Fastaställande av årsavgift.
Årsmötet fastställde årsavgiften lika som föregående år.

S14 Fastställande av rambudget.
Ingen rambudget fanns. Ärsmötet återför frågan till den nya styrelsen att upprätta en
rambudget som skall publiceras i Hjorthunden samt på hemsidan.

S15a Val av styrelseledamöter.
Valberedningens förslag nyval Ray Lindholm valdes till ordförande för 1 år.

S15b Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år nyval
Tina Andersson samt Carina östlund.

Val av ordinarie styrelseledamot för 1 år nyval
Stefan Hagstedt.



Ordinarie ledamot som kvarstår 1år
Gunilla Bäckman.

S15c Val av suppleanter omval 1 år
Mona Bidne samt Maria Eriksson.

915d Val av revisor samt revisorssuppleant.
Till revisor valdes Charlotte Andersson på 1 år. Till revisorssuppleant för 1 år valdes
Michael Pålsson.

915e Val av valberedning, 3 st därav en sammankallande.
Ann-Marie Morellvaldes till sammankallande för 1 år
Pia Erasmie kvar i valberedningen 1 år
Ebba Nilsson valdes till valberedningen för 2 är.

915 Inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.

917 övriga frågor.
L. Årsmötet förslår ett medlemsmöte på Tammsvik i samband med Specialen. Andan

med detta möte är att diskutera olika angelägna frågor för att vägleda styrelsen i
sitt fortsatta arbete.

2. Åter igen återkom frågan om att ingen poängräkning skall ske på Specialen, detta
görs ej i Norge. Ärsmötet hade ingen lösning på denna fråga varför den hänskjuts
till medlemsmötet på Tammsvik.

3. Ray Lindholm informerade årsmötet om att 2013 kommer domarkostnaden för
Specialen sänkas efter förra årets kostsamma domare. Cecilia Nordström är
anlitad för årets Special. 2O14 är Edna Martin bokad, som även kommer att
användas helgen innan av Västmanlands Kennelklubb. 2015 är Tanja Ahlman
Stockmari bokad.

4. Frågan om RAS aktualiserades, svar på denna fråga ingår i verksamhetsberättelsen
för 2OL2 där förslag till verksamhetsplan för 2013 finns och frågan ingår där.
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