Protokoll Årsmöte
Svensk Räddningshundförarförenings (SRhF)
Lördagen den 21 oktober 2017 KL 19.00
Plats: Ängsjö Friluftsgård utanför Järfälla
Dagordning:
§ 1. Mötets öppnade
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarat mötet öppnat.
§ 2. Fastställande av röstlängd
_____medlemmar deltagande på mötet – se separat lista
§ 3. Val av 2 justerare – tillika rösträknare
Susanne Ridderholt, Elina Bertne
§ 4. Fråga om årsmötet blivit stadgemässigt utlyst
Ja
§ 5. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt
anmäla styrelsens val av mötessekreterare
Sittande Joakim Toftby utom på ansvarshetspunkten, då Petra
Geistrand kommer att träda in.
§ 6. Fastställande av dagordning
Fastställes
§ 7. Styrelsens berättelse för det sist förflutna verksamhetsåret
Korr, 6 lag i lagtävlingen
§ 8. Revisorernas berättelse för det sist förflutna verksamhetsåret
Niklas och Carina har gått igenom räkenskaperna och tillstyrker
fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för
styrelsen.
§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om
ekonomiska dispositioner
BR och RR fastställes

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Ordförandeskapet överförs tillfälligt till Petra G. Mötet beslutar att
ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 11. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
Budgeten fastställes
§ 12. Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift – 150 kr. Mötet
beslutade så.
§ 13. Val av styrelse, revisorer och valberedning
- Ordförande 1 år
Omval Joakim Toftby
- vice Ordförande 2 år
- Sekreterare 2 år
Förslag att låta styrelsen själva avgöra vem som skall bli vice
ordförande och sekreterare.
- Ledamot 2 år
- Ledamot 2 år
Stefan Engström omval 2 år
Thomas Lindström nyval 2 år
Jenny Balk, omval 2 år
Sebastian Engvall, nyval 2 år
- 2 stycken Revisorer på vardera 1 år
Carina Engström, omval 1 år
Johanna Bouvie, nyval 1 år
- 1 stycken Revisorssuppleant 1 år
Jan Eriksson, nyval 1 år
- Valberedningen (3 ledamöter) 1 år
Susanne Ridderholt, sammankallande
Petra Geistrand
Anne Gilbert
Sittande kassör, vald på 2 år med 1 år kvar: Helena Nygren
§ 14. Fråga om omedelbar justering av § 11, 12 och 13
Nämnda punkter justeras omgående
§ 15. Av medlemmar angivna motioner
Inga motioner

§ 16. Andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
Inga andra ärenden
§ 17. Övriga frågor
Efterfrågan om folk som vill vara med och arrangera en
Eftersöksläger/helg: Larry Aldelton
Styrelsen får i uppdrag att titta på om lagtävlingen kan flyttas fram
en vecka eller tre för att bredda möjligheterna att finna
§ 18. Mötets avslutande
Joakim Toftby
Årsmötesordförande

Helena Nygren
Årsmötessekreterare

Susanne Ridderholt
Justerare

Elina Bertne
Justerare

