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§1

Fastställande av röstlängden.
Röstlängden fastställdes till 16 närvarande på mötet, samtliga medlemmar.

§2

Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för årsmötet föreslogs Jan-Erik Lång.
Beslut: Att välja Jan-Erik Lång som mötets ordförande.

§3

Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Till protokollförare för årsmötet hade styrelsen utsett Annica Jonsson.

§4

Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötes
ordförande ska justera protokollet
Beslut: Att välja Barbro Melander och Malin Andersson som justerare, tillika
rösträknare.

§5

Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än sektionens medlemmar
(§6 mom 5) .
Endast sektionens medlemmar närvarade vid årsmötet.

§6

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet har utlysts i tidningen Apportören nr 4, på sektionens hemsida samt på
sektionens facebooksida.
Beslut: Att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Fastställande av dagordningen.
Beslut: Att fastställa föreslagen dagordning.

§8

Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkning föredrogs.
Revisionsberättelsen lästes upp och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§9

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Balans- och räkenskaperna fastställdes av årsmötet.
Beslut: Det beslutades att resultatet från 2016 balanseras vidare till 2017.

§ 10

Sektionsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag
föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen.
Inga förslag eller uppdrag har inkommit till sektionsstyrelsen.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.
Beslut: Att ge sektionsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
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§ 12

Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till
verksamhetsplan för kommande år.
Verksamhetsplaneringen för 2017 föredrogs. Ordföranden påpekade att
verksamhetsplanen endast kan genomföras om medlemmar ställer upp som
funktionärer.
Beslut: Att godkänna verksamhetsplaneringen.

§ 13

Presentation av styrelsens förslag till rambudget för kommande år.
Rambudgeten för 2017 föredrogs.
Beslut: Att godkänna budgeten.

§ 14

Beslut om reseersättning till klubbens funktionärer.
Beslut: Att följa statens norm för reseersättning till klubbens funktionärer,
f.n.18.50 kronor per mil.

§ 15

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i sektionsstyrelsen
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 7).
Beslut: Att välja enligt valberedningens förslag.
Till ordförande valdes
Annica Jonsson

Omval

1 år

Till ledamöter valdes
Rose-Marie Lundgren

Omval

2år

Ledamöter med kvarstående mandat 1 år:
Maria Hellström
Lisa Pettersson
Margareta Sjödin
Till suppleanter och tjänstgöringsordning valdes
1) Elin Lagnebro
Omval
1 år
2) Anna-Lena Westman Omval
1 år
§ 16

Val av valberedning (enligt § 9).
Beslut: Att välja Margot Engström, Jan Lindmark och Therese Eklund Tranberg
till valberedning. Margot Engström valdes till sammankallande.

§ 17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-16.
Beslut: Att omedelbart justera punkterna 15-16.

§ 18

Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet eller som
anmälts till sektionsstyrelsen (enligt § 6 mom 6).
Inga ärenden anmälda.
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Övriga frågor (enligt § 6 mom 8).
Fundering gällande vilt och frys. Återkom till styrelsen med förslag på person
som är intresserad samt vill hantera inköp och försäljning.

Uppvaktningar, avtackningar
Annica Jonsson delade ut ”vandringspriset” Årets hund 2016 till vinnaren
SE VCH LPI LPII RLD N RLD F Cinderella Lovehouse Mr. Marlin, ”Nemo”,
som tog hem priset för fjärde året i rad - 12 år gammal! Ägare Malin Andersson.
Margareta Sjödin avtackade Zarah Nilsson-Eriksson och Therese EklundTranberg för deras tid i styrelsen.
Annica Jonsson slutade avtackningen med att tacka Margot Engström och Jan
Lindmark för arbetet i valberedningen samt Jan-Erik Lång för ordförandeskapet
under kvällens årsmöte.
§ 20

Mötets avslutande.
Ordförande Jan-Erik Lång tackade för förtroendet att fått sitta ordförande för
årsmötet och avslutade mötet.
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