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Ordförande Billy Almgren hälsar alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§1

Fastställande av röstlängden.
Röstlängden fastställdes, 22 personer röstberättigade.

§2

Val av ordförande för mötet.
Årsmötet valde Billy Almgren till ordförande för mötet.

§3

Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Meddelas att sektionsstyrelsens har utsett Carina Ohlander till protokollförare vid mötet.

§4

Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
Britt Garmaeus och Tommy Finnman utses.

§5

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse har skett på hemsidan och på Facebook den 2015-12-07 (senast 3 veckor innan).
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§6

Fastställande av dagordningen.
Mötet beslutar att fastställa dagordningen utan tillägg.

§7

Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse.
Billy Almgren föredrar verksamhetsberättelsen för 2015.
Lena Björsell föredrar årsbokslut med balans- och resultaträkning för året.
Årets resultat blev -7.726 kr.
Revisorn ej närvarande. Lena föredrar revisionsberättelsen och revisorerna tillstyrker att årsmötet
fastställer balans- och resultaträkningen för klubben samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
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§8

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust.
Balans- och resultaträkning fastställdes samt att årets förlust på -7.726 balanseras i ny räkning.

§9

Sektionsstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen.
Ingen rapport föreligger då det inte fanns något uppdrag från föregående årsmöte.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.
Årsmötet beslutar att ge sektionsstyrelsen ansvarsfrihet.

§ 11

Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
Billy Almgren presenterade verksamhetsplanen som innehåller olika planerade aktiviteter.
Beslut togs att fastställa planen.
b) rambudget för kommande år fastställa
Lena Björsell föredrog förslag till rambudget. Beslut togs att fastställa budgeten.
c) villkor för reseersättning till sektionens funktionärer.
Vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp/mil enligt skattemyndighetens anvisningar.
Årsmötet beslutar att fastställa reseersättningen.

§ 12

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i sektionsstyrelsen samt
eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Årsmötet beslöt att följa valberedningens förslag enligt nedan:
Ordförande: Billy Almgren
Ledamot: Carina Ohlander
Ledamot: Gunilla Schuber
Ledamot: Tina Lindkvist
Ledamot: Lena Björsell
Ledamot: Siv Gåling
Ledamot: Bodil Lignell
1:a suppleant: Maud Trad Sayyeda
2:a suppleant: Charlotta Finnman

	
  
	
  
	
  

(1 år)
(2år)
(2 år)
(2år)
(2 år)
(2 år)
(2 år)
(1 år)
(1 år)

omval
omval
nyval
nyval
1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
omval
nyval
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§ 13

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
Årsmötet beslöt att följa valberedningens förslag enligt nedan:

§ 14

Revisorer:

Helene Lindman
Lena Berntsson-Jernberg

omval
omval

Revisorssuppleanter:

Inger Hornesjö
Klas Wilborg

omval
omval

Val av valberedning om tre personer varav en ordförande.
Årsmötet väljer följande personer att ingå i valberedningen:
Liselotte Wicksell,
Magnus Karlsson
Britt Garmaeus

§ 15

nyval, ordförande och sammankallande
omval
omval

Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 – 14.
Beslutades om omedelbar justering.

§ 16

Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet eller motion som anmälts till
sektionsstyrelsen (enligt § 6 mom 5).
Inga motioner har inkommit.

§ 17

Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
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§ 18

Mötets avslutande
Avgående ledamöter Ulla Lundberg och Liselotte Wicksell tackas av.
Efter mötet delades våra ”Grattis muggar” ut till de hundar som placerat sig på årets
cockerlistor till:
SEVCH RLDN RLDF Milovi’s Lambada ”Nelly” Ägare: Tina Lindqvist för placering på listan
för årets allroundcocker, rallylydndscocker, viltspårscocker och agillitycocker.
SEVCH LPI LPII RLDN RLDF RLDA Bizzhaie Ride the Wind ”Selma” Ägare: Siv Gåling för
placering på listan för årets lydnadscocker och rallylydnadscocker.
Hornlakes Observant Of Principle ”Olga” Ägare: Inger Hornsjö för placering på listan för årets
veteran cocker.
SE VCH Westerner June Sparkle ”Sparky” Ägare: Eileen Ingulfsson för placering på listan för
årets viltspårscocker.
SE VCH Westerner Fan-C-Pearl “Pearl“ (Eileen Ingulfsson) för placering på listan för årets
viltspårscocker
RLDN RLDF RLDA Merry Cocktails Adorable ”Vera” Ägare: Carina Ohlander för placering på
listan för årets allroundcocker, årets bruksscocker, lydnadscocker och rallylydnadscocker.
RLD A, RLD F, RLD N Merry Cocktails Scarlet ”Rosa” Ägare: Carina Ohlander för placering på
listan för årets rallylydnadscocker

	
  
Vi delade även ut viltspårsrosetter till de hundar som som blivit viltspårschampion under året:
SE VCH Westerner Fan-C-Pearl “Pearl“ (Eileen Ingulfsson
SEVCH RLDN RLDF Milovi’s Lambada ”Nelly” Ägare: Tina Lindqvist
Vid protokollet:
____________________________
Carina Ohlander, mötessekreterare

____________________________
Billy Almgren, mötesordförande

Justeras:
_____________________________
Britt Garmaeus
Bilaga:
Röstlängd §1

_______________________________
Tommy Finnman
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Bilaga till protokollet
Röstlängd vid årsmöte i Cockerspanielklubben Stockholmsavdelningen den 22 februari 2016
Billy Almgren
Lena Berntsson Jernberg
Lena Björsell
Charlotta Finnman
Tommy Finnman
Britt Garmaeus
Siv Gåling
Therese ansson
Inger Hornesjö
Lasse Hornesjö
Laila Höijer
Eileen Ingulfson
Magnus Karlsson
Tulla Karina Karlsson
Bodil Lignell
Tina Lindqvist
Ulla Lundberg
Carina Ohlander
Gunilla Schuber
Maud Trad Sayyeda
Liselotte Wicksell
Klas Wilborg

