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Sammantrfide: Ärsmöte Brunflo Bnrkshundklubb
Plats: Kvarterslokalen Brf,Brunflohus nr 5 Brunflo
Närvarander Enl. bifogad deltagarlista

$ I Mötotr öppnande
Solweig öppnade årsmötet.

$ 2 Faststållmde av röstlängd
Röstlångden faststäIles titl 14 deltagande.

$ 3 Val av två protokol{ustsrare, tillikfl röstråknare, att jämte ordföranden justera
protokollet.

Inger Arplund och Antje van der Maaten valdes att justera dagens pmtokoll.

$ 4 f,'råga om årsmötet btivit stadgeenligl utlyst
Mötet förklarade årsmötet utlyst enl. stadgarna.

$ 5 Vat av ordförande ntt leda årsmötesförhandlingarue samt styrelsens val av sekreterare
Till att leda fusmötet valdes Roger Wikdn och utvald sekreterme $olweig Gustafsson Elfring.

$ 6 Fastställnndo av dagordning
Mötet fastställer dagordningen

$ 7 $tyrelsens berättelse lör det sisf$örllutna verksamhetsåret 2010

Styrelsens berättelse ftr fuet 2010 föredmgs. Berättelsen lades därefter t.h.

$ I Revisoremr$ berättelse för det si$tförflutn* verksnmhotsåret 2010 samt beslut om
ekonomiska dispoeitlonor
Revisionsberåttelsen godkåindes och lades till handlingarna.

De ekonomiska dispositionerna &stställdes.

$ 9 Fråga om ansvrrsfrlhet lör etyrelsens lodamötcr för verksrmhetsåret 2010
Ansvmsfrihet för styrelsen beviljades,



$ l0 Genomgång av verksamhetsplnn med budget för verksrmhetsåret 2011
Tid avsattes för genomläsning av verksamhetsplanen.
Verksamhetsplan och budget godkåindes diirefter och lades till handlingarna.

Styrelsen hemstiillde om mandat att göra revideringar av lagd kostnadsbudget

under löpande verksamhetsår. Stöne fiiråindringar som våisentligt påverkar årsresultatet ska givetvis
beslutas på medlernsmöte alternativt exfia fusmöte.

$ 11 Styrelscns liirsltg till klubbavgift liir ver}isnmhetsåret 2012
Helbetalande medlem 50: - .delbetalande medlem 50: -.

Mötet godkände styrelsens ftirslag.

$ 12 Fastställonde av
a, Yerksamhetsplan och budget för20Ll
Fastställdes

b. Inriktning för nämast kommande v€rk$amhetsår
Fastställdes

c. Klubhavgift för verksamhets fuet 2012
Fastställdes

d. Inga motioner har inkommit till styrelsen
e. Faststflllande av antalet ledrnöterr S ordin*rie 2 suppleanter i slyrelsen lör BBHK
Faststålldes

f. Syrelsen mandat att göra revideringer av lagd budget under löpande verksamhetsår.
Fastställdes

,.,, $ 13 Vat av otyrelse

,,/ a. Ordförande (nyval,lår) Marie Hermansson
r 6, V, ordförrnde (nyval2 år) Sotie llcidenvall

c. Kassör (Omvat 2 år) Åke Olofsson
d. Suppleant 1 (fyllnadsval I år) Nina Johetrsson

e, $uppleant 2 ( Omval2 år) Marianne Danielsson
f, lst. revisorer (omval l år) Carina Berg Persson (Sammankallande)
g. I st rcvisor (nyval I år) Anneli Riddertind
h, I st revisorsuppleant (omval I år) Jeanette Hansson
i. 1 st revisorsuppleant ( nyval I år) Änders Håknnsson

j. Valberedningverhsrmhetsåret 20U (sammankatlande)
Anneli Jeppsson

Komplettering av valberedningen måste göras vid nästa medlemsmöte.

k Val ev ombud och suppleanter till distriktsmöten
Mötet beslöt att styrelsen utser ombud och suppleanter till distriktsmöten eller uppdrag.

$ 14 Fråga om omedelbar justering av $ 12 och 13

Beslut: $ 12 och $ 13 justerades omedelbart.
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$ l5 Motion*
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

$ 16. Övrigs frågon
Kari Festin tåx på sig att rapportera in resultat från lydnadstiivlingar under 201I till Webbmaster
Anne.

$ 17 Åre* rgiHtyhund
fuets aslity hund i klubben presenterades. Endast ett ekipage hade a$nält sitt resultat.
Large: Antje van der Maaten med Arbetsmyrans Check Out Cardas

$ X8 Åretr Lydnadsckiprge och årets bruksekipage
I-II Emma Pefrrrsson med Sockersmulan's Bozza
ilI-Elit Enma Petrusson rned Ömsikkas YizzLa
Årets bmkrekipagc
Roland Håggblad med n'Vaskra"

$19 Mötetc evslutande
Kvtillens mötesordfitrande tackade tbr förtroendet att lsda årets årsmöte. Kvällen kommer att avglutas
med fika,
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RogerWikön
Ordförande

SrQ*o,LfInger Asplurld
Justerare

Antje van der Maaten
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