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Studiefrämjandet, Ridvägen 5 Umeå

§§1-20
Två priser delades ut

Årets allround retriever
Viltvårdarns Tikka "Tia" med Lena Boström på 26p

Årets allround spaniel
Milijor's Sommarna= "Fix" med Inger Olofsson på 28p

§1Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes, 7st medlemmar deltog på mötet.
§2 Val av ordförande för mötet
Björn Bjuggren väljs Kll mötesordförande
§3. Val av sekreterare för årsmötet
MaKlda Adolfsson
§4. Val av två justerare, /llika rösträknare, som /llsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet
A= Kllsammans med mötesordförande justera protokollet valdes Soﬁa Svensson och
Inger Olofsson.

§5. Beslut om närvaro- och yOranderäO för andra än sek/onens medlemmar (§6
mom 5)
Endast medlemmar närvarade på mötet.

§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet har blivit utlyst stadgeenligt på sekKonens hemsida och facebooksida
§7. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes
§8. Föredragning av sek/onsstyrelsens verksamhetsberäOelse med balans- och
resultaträkning samt revisorernas beräOelse.
Mötet läste igenom verksamhetsberä=elsen, Ulrika Larefalk redogör för balans- och
resultaträkning.
§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Balans- och resultat räkning redogörs och mötet fastställer dessa.
§10. Sek/onsstyrelsens rapport och eventuellt förslag /ll beslut om de uppdrag
föregående sek/onsmöte givit /ll sek/onsstyrelsen.
Inga uppdrag.
§11. Beslut om ansvarsfrihet för sek/onsstyrelsen.
Mötet beslutar a= ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående års verksamhet.
§12. Presenta/on av och beslut om sek/onsstyrelsens förslag /ll verksamhetsplan
för kommande år
Björn Bjuggren redogör för verksamhetsplanen. Mötet beslutar a= godkänna
verksamhetsplanen. Önskemål om helgkurser ﬁnns för a= alla medlemmar ska kunna
delta på våra akKviteter.
§13. Presenta/on av styrelsens förslag /ll rambudget för kommande år
Ulrika presenterar budgeten. SekKonens kassa är solid. Mötet beslutar a= fastställa
budgeten.
§14. Beslut om reseersäOning /ll klubbens funk/onärer.
Ersä=ningen ligger på 18,5 kr/mil vilket är lägsta belopp enlig ska=emyndighetens
anvisningar.

§15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i sek/onsstyrelsen
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 7).
Valberedningens förslag
Ledamöter
Robert Boman 2 år, omval
Ida-Maria Harnesk 2 år, nyval
Jimmy Nordvoll 2 år, omval
Ledamöter med mandat
Ulrika Larefalk 1 år kvar
Soﬁa Svensson 1 år kvar
Gun-Marie Johansson 1 år kvar
Suppleanter
MaKlda Adolfsson 1 år, nyval
Helena Tilly 1 år, nyval

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag

§16. Val av valberedning (enligt § 9).
Ingen valberedning kunde väljas
§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-16.
Mötet beslutar §§15-16 omedelbart justerade
§18. Ärenden som av sek/onsstyrelsen hänskju/ts /ll sek/onsmötet eller som
anmälts /ll sek/onsstyrelsen (enligt § 6 mom 6).
Inga ärenden
§19. Övriga frågor (enligt §6 mom 8)
Inga övriga frågor
§20. Mötets avslutande
Ordförande tackar för intresset och avslutar mötet.

Mötessekreterare

Mötesordförande

MaKlda Adolfsson

Björn Bjuggren

Justerare

Justerare

Soﬁa Svensson

Inger Olofsson

