PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNE-BLEKINGE
STÖVARKLUBBS ÅRSMÖTE 2008-03-27 I LÖNSBODA.
§ 1 .Mötets öppnande:
Ordf Marcus Nilsson öppnade mötet med att hälsa de närvarande välkomna.
§ 2.Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes.
§ 3.Justering röstlängd:
Beslöts att göras vid behov.
§ 4.Val av ordf :
Till ordf för mötet valdes Marcus Nilsson.
§ 5.Val av sekr:
Till sekr för mötet valdes Kenneth Antonsson.
§ 6.Justeringsmän:
Till att justera dagens protokoll jämte ordf och tillika rösträknare valdes Roland Svensson och
Kennert Nilsson.
§ 7.Mötets utlysande:
Beslutades att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna.
§ 8.Verksamhet, bokslut samt revisionsberättelse:
Årsmötet fick ta del av nämnda handlingar, samtliga godkändes.
§ 9.Ansvarsfrihet:
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
§ 10.Inkomst samt utgiftsstatus:
Styrelsen fick årsmötets mandat att hantera denna fråga.
§ 11.Medlemsavgift 2009:
Beslöts att vid eventuell höjning från Sv.stk skall klubben göra likaledes så att man alltid får
behålla 45:- av den totala medlemsavgiften.
§ 12.Telefonersättningar:
Beslutades om oförändrade ersättningar enligt följande:
Ordf 800:-Sekr 1500:- Kassör 1000:- I-T ansvarig 1000:§ 13.Val:
Styrelsen består av 9 ledamöter inkl ordf och v.ordf samt 2 suppleanter. Samtliga ordinarie
ledamöter väljs för en tid av 2 år.
Till v. ordf för en tid av 2 år valdes Krister Bertilsson.
Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Ulf Oskarsson, Alf Jönsson, Gert Bertrahm och
Bo Kjellgren.
Till suppleant för en tid av 2 år valdes Claes-Fredrik Cehlin.

Till suppleant för en tid av 1 år valdes Lars-Gunnar Nilsson.
Till revisorer för en tid av 1 år valdes Börje Levin och Kennert Nilsson.
Till revisorssuppleant för en tid av 1 år valdes Gerhard Ottosson.
Till I-T ansvarig för en tid av 1 år valdes Ola Grankvist.
Frågan om klubbmästare hänsköts av årsmötet till styrelsen.
Till ansvariga för PR valdes för en tid av 1 år Malte Bengtsson, Bertil Martinsson.
Till valberedning valdes Bengt Åke Strand tillika sammankallande, Roland Svensson,
Anders Dicksson och Erling Nilsson.
Vid årsmötet 2007 valdes ordf Marcus Nilsson samt styrelseledamöterna Inge Andersson,
Bertil Martinsson och Stig Nygren en tid av 2 år intill årsmötet 2009.
Beslutades att föreningen tecknas av styrelsen i sin helhet.
§ 14.Fullmäktigedelegat
Klubbens ordf valdes som delegat vid stövarfullmäktige med sekr som ersättare.
§ 15.Motioner.
Fanns ej.
§ 16.Övriga ärenden:
Fanns ej.
§ 17.Väckes förslag som ej är upptagna på dagordning:
Föreslogs styrelsen att höja anmälningsavgiften vid av klubben anordnade utställningar.
Informerade ordf. om att innevarande period är hans sista. Uppmaning till närvarande
medlemmar om att krafttag måste tas för att klubben inte skall dö.
Diskuterades DM som anordnas av klubben 26-28/10
§ 18.Avslutning:
Tackade ordf för visat intresse samt förklarade årsmötet för avslutat.
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