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Protokoll fört vid
Svensk Räddningshundförarförenings
årsmöte 2009-10-16 på Lövhagens camping,
Nynäshamn

§1

Mötets öppnande
Ordförande Hasse Stierna hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
28 st medlemmar närvarande.

§3

Val av 2 justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte mötesordförande
justera protokollet
Valdes gjorde Tomas Knuutila och Noomi Eriksson.

§4

Fråga om årsmötet blivit stadegemässigt utlyst
Årsmötet beslöt förklara årsmötet stadegeenligt utlyst.

§5

Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmäla styrelsen
val av mötessekreterare
Årsmötet beslöt att välja Seved Andersson till ordförande.
Anmäldes att styrelsen utsett Anette Sandström till mötessekreterare.

§6

Fastställande av dagordning
Årsmötet beslöt att fastställa föreslagna dagordning.

§7

Styrelsens berättelse för sist förflutna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen för 080901-090831 föredrogs av Seved Andersson
Årsmötet beslöt att med godkännande lägga verksamhetsberättelse till
handlingarna.

§8

Revisorernas berättelse för sist förflutna verksamhetsåret
Revisionsberättelsen över 080901- 090831 föredrogs.
Årsmötet beslöt lägga den till handlingarna.

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska
dispositioner
Årsmötet beslöt faställa balansräkningen per den 31 augusti och att enligt
styrelsens förslag överföra till förfogande stående medel 36 674 kr i ny räkning.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag enhälligt bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 080901-090831.
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§11
§12

Nedläggning av SRhF
Årsmötet beslöt enhälligt nej i denna fråga.
Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
Budgeten för nästkommande år är enligt styrelsens förslag.
Årsmötet fastställde föreslagna budget.

§13

Fasställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslår en avgift på 150 kr per medlem, således ingen förändring.
Årsmötet fastställde föreslagna medlemsavgift på 150 kr per medlem.

§14

Val av:
Ordförande 1 år: Hasse Stierna, omval
Vice ordförande 2 år: Peter Norén, nyval
Sekr/webmaster 2 år: Anette Sandström, nyval
Kassör 2 år: Noomi Eriksson, nyval
Ledamot 2 år: Larry Aletorn, nyval
Ledamot 2 år: Tony Jakobsson, nyval
Revisor 1 år: Tina Björnberg, nyval
Revisor 1 år: Niclas Fredriksson, nyval
Revisorssuppleant 1 år: Kurt Mohlin, omval
Valberedning 1 år: Annika Klingvall, omval
Valberedning 1 år: Anna Lindblom Talomaa, nyval
Firmatecknare: Ordförande och kassör (funktioner, ej namn)

§15

Fråga om omedelbar justering av § 12, 13 och 14
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av §12, 13 och 14.

§16

Av medlemmar angivna motioner
Inga motioner var anmälda

§17

Andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
Inga ärenden var anmälda

§18

Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp

§19

Mötet avslutande
Årsmötesordförande Seved Andersson tackade deltagarna för förtroendet att få
leda årsmötet och överlämnade ordet till styrelseordförande Hasse Stierna och
önskade honom lycka till med arbetet.
Styrelseordförande Hasse Stierna tackade också för förtroendet och tackade de
avgående ledmöterna Gertz Selin, Jonas Thuvesson, Johanna Thuvesson och
Jonas Glaser för många goda år i styrelsen och förklarade därefter årsmötet
avslutat.
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Vid protokollet:
Anette Sandström

Justeras:
Seved Andersson
Årsmöteordförande

Tomas Knuutila
Justeringsman
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Justeringsman
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