
SBKs Malmöavdelningen PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
Plats: Klubbstugan Kl: 10:00                                                            Röstlängd:  61

1 Fastställande av röstlängden 61 medlemmar på plats (se bilaga) 

2  Glenn Andersson valdes till mötesordförande som tackade för förtroendet. 

Glenn tackade samtliga medlemmar för insatsen samt hjälp för genomförandet av POLIS SM 2014. 

3 Anmäldes att styrelsen utsett Danielle Braender till protokollförare.

4 Evalena & Thomas Cronhamn valdes till rösträknare och till att jämte mötesordförande justera protokollet.

5 Samtliga närvarande var medlemmar

6 Efter redogörelse förklarades årsmötet stadgeenligt utlyst

7 Förelagd dagordning fastställdes

8 Genomgång av:

a/ verksamhetsberättelsen, inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte (bilaga)

b/ balans- och resultaträkning av Robert Kling (Se bilaga) 

c/ revisorernas berättelse upplästes av Sven-Börje Persson (Se bilaga)

9 Balans- och resultaträkning enligt ovan samt styrelsens förslag om disposition av vinst fastställdes.

10 Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokal-klubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2014

11 Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende;

a/mål.

b/rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret.
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c/medlemsavgift 2016: klubbavgift oförändrad 120 kr men beslöts att höja med samma summa som SBK Centralt gör. 

 12 Beslut i ärenden enligt punkt 11.

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål, behålla oförändrade medlemsavgifter samt fastställa förelagd rambudget.

13 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål (Se bilaga)

14 Till klubbstyrelse valdes nedanstående personer enligt valberedningens förslag.
Inga andra förslag framfördes.

Ordförande             Lislotte Andersson       nyval 1 år 

Vice ordförande     Stefan Månsson            1 år kvar

Kassör                    Robert Kling                  nyval 2 år 

Sekreterare             Danielle Braender           nyval 2 år 

Ledamot                 Hanna Olsson                 nyval 2 år 

Ledamot                 Kathrin Runge              fyllnadsval 1 år

Ledamot         EvaLena Cronhamn         1 år kvar

Suppleant  1            Emma Robertsson           nyval 2 år 

Suppleant  2            Jessica Berglund              fyllnadsval 1 år 

15 Val av revisor och revisorssuppleant enligt §9

Revisor Yvonne Virgili omval 1 år

Revisor Sven-Börje Persson omval 1 år 
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Revisor suppleant Gabrielle Svahn nyval 1 år

Revisor suppleant Inger Forsberg nyval 1 år  

16 Val av valberedning enligt §10

Tereze Lindberg omval 2 år

Stefan Marvéus omval 2 år

Lars Johnsson 1 år kvar, Sammankallande   

17 Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16

18 Inga motioner att behandla

19 Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige överläts till styrelsen

20 Övriga frågor/rapporter

 Info SM 2015 Bruks & IPO 

Evalena Cronhamn informerade om SM i Bruks och IPO som 28-30 augusti nere på Ribersborg. Förhandlingar och samarbete med 
Malmö Stad är igång och fortlöper väl. Olika arbetsgrupper är tillsatta och tillsammans med tävlingsgrenarnas ansvariga arbetar vi med 
att fullgöra ett fantastiskt hundarrangemang. 
Målet är att sponsorers bidrag täcker samtliga kostnaderna och att evenemanget går med ett positivt resultat. Utfallet kan dock inte     
garanteras. 

Förutom många klubbvänner så är även 9 ortsklubbar i Skåne involverade, vilket är roligt.  SM staben behöver fler funktionärer till olika 
uppgifter och vi hänvisar till hemsidan för information hur du anmäler ditt intresse. Alla behövs! 

 Prisutdelning  

Utdelning av diplom, barometrar och priser gjordes av Håkan Svärdh (Se bifogad prislista) 

21 Mötet avslutas  

Mötesordförande Sekreterare
Glenn Andersson Danielle Braender
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Justerare Justerare

Evalena Cronhamn Thomas Cronhamn
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