Årsmöte i SPHK Södra
Hovdala, 2015-03-28
Mötet Öppnas och alla hälsas välkomna!
1. Justering av röstlängden, som röstlängd ska aktuell medlemsmatrikel gälla
a. Aktuell medlemsmatrikel gäller vid rösträkning
2.

Val av Mötesordförande
a. Robert Persson

3.

Styrelsens anmälan av protokollförare.
a. Ida Björk

4.

Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med ordförande skall
justera protokollet.
a. Mari Lilja
b. Petra Nielsen

5.

Beslut om ev. närvaro och yttranderätt (icke medlemmar i distriktet)
a. Samtliga närvarande utan två var medlemmar.

6.

Förfrågan om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade
a. Ja, hemsida och facebook.

7.

Fastställande av dagordningen
a. Punkt 16 och 17 utgår då den nya styrelsen bestämmer detta.

8.

Föredragning av Verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans och
resultaträkning samt revisorernas berättelse
a. Föredrogs och godkändes

9.

Fastställande av balans-och resultaträkning
a. Föredrogs och godkändes

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
a. Ja
11. Val av ordförande på 1 år
a. Irene Hansen
12. Val av ledamöter och suppleanter enligt valberedningens föredragning.
a. Ledamot 2 år Hanna Persson
b. Ledamot 2 år Lotta Johansson
c. Suppleant 2 år Marcus Christensen
d. Suppleant fyllnadsval 1 år Malin Granqvist

13. Val av valberedning för 1 år bestående av två personer varav en är
sammankallande
a.

Christina Bjerstedt-Ohlsson (sammankallande)

b. Linda Nordlund
14. Val av två revisorer på 1 år samt revisorssuppleant på 1 år
a. Revisor 1 år Mari Karlsson
b. Revisor 1 år Petra Nielsen

c.

Revisor suppleant 1 år Kenneth Svensson

d. Revisor suppleant 1 år Catrin Paulsson

15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 11-14
a. Ordinarie justeringsmän
16. Val av utställningskommitté för 1 år bestående av 2 personer varav en
sammankallande
a. Punkten utgår
17. Val av tävlingskommittén för 1 år bestående av 3 personer varav en
sammankallande
a. Punkten utgår
18. Val av materialansvarig för 1 år
a. Överlåtes till nya styrelsen
19. Val av Ungdomsansvarig för 1 år
a. Överlåtes till nya styrelsen
20. Behandling av inkomna motioner
a. Inga inkomna

21. Övriga frågor:
a. Klubbkläder finns att titta på.
b. Avtackning av tidigare styrelse.
22. Mötet avslutas

