
Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets
årmöte 2006-02-26 kl 13.00 i Ljusdal

Närvarande
Ockelbo 3 
Hofors 3
Edsbyn 0
Ljusdal 3
Gävle 2
Sandviken 2
Söderhamn 0
Bollnäs 0
Hudiksvall 4
Järvsö 3
Skutskär 4
Valbo 3
Distriktet 0
Närvarande från styrelsen: Bengt-Olof Brandt, Eva Elfström, Lars Carlborg,Bo Ek,
Leif Jönsson, Roland Norrman.

§ 1
Årsmötets öppnande
Ordförande Bengt-Olof Brandt hälsade alla välkomna till Ljusdal och förklarade 
årsmötet öppnat.

§ 2
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 41 röster varav 6 röster från styrelsen.

§ 3
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Mats Axenvik, Skutskär BK och
Georg Larsson, Hudiksvall BK.

§ 4
Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts
Årsmötet beslutades vara stadgeenligt utlyst enligt gällande bestämmelser.

§ 5
Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens
val av sekreterare
Till ordförande valdes Bengt-Olof Brandt samt som vice ordf Håkan Nygren. Från
styrelsen anmäldes Maud Hansson till årsmötessekreterare.

§ 6
Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes av mötet med tillägg av 2 ärenden.

§ 7
Styrelsens berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret
Årsmötet beslutade att lägga styrelsens berättelse för det sistförflutna
verksamhetsåret till handlingarna med följande förändringar, ingen utställning i 
Hudiksvall samt att tävlingssektorn utbildat fyra tävlingsledare.



§ 8
Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret
Årsmötet beslutade att lägga revisorernas berättelse för det sistförflutna 
verksamhetsåret till handlingarna.

§ 9
Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ekonomiska
dispositioner
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att överföra 
balansräkningen till 2006 års räkenskapsår.

§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Mötets vice ordförande Håkan Nygren ställde frågan. 
Styrelsen för 2005 beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
Därefter återgår Bengt-Olof Brandt  som ordf. för mötet.

§ 11
Fastställande av kostnadsersättning till styrelsen för innevarande verksamhetsår
Styrelsen föreslår oförändrad kostnadsersättning 2006 dvs 900 kronor vardera till
ordförande, kassör och sekreterare, vilket årsmötet beslutade.

§ 12
Styrelsens förslag till lokalklubbarnas avgift till distriktet för nästkommande
verksamhetsår.
Styrelsen föreslår följande avgifter för 2006: 10 kr per A, C och D medlem, 5 kr per
startande hund i bruks- och lydnadsprov, 1 kr per startande hund i agility och 3 kr
per katalogiserad hund vid officiell utställning.

§ 13
Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
samt inriktning av verksamheten och budget för nästkommande verksamhetsår.
Årsmötet gick igenom verksamhetsplanen med följande tillägg:Tävlingssektor:
Under hösten en tävlingsledar / och domarkonferens.
Samt ändringar av några datum. Utställning Valbo den 5 augusti. Årsmötet 26/2.
Nästkommande verksamhetsår följer samma inriktning som årets.

§ 14
Genomgång av motioner avgivna av lokalklubbar, vilka styrelsen bedömt har 
konsekvenser för verksamhet och ekonomi jämte styrelsens yttrande över dessa.
Fanns inga.

§ 15
Fastställande av/beslut om
a) Årsmötet fastställde verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
    samt
b) Årsmötet fastställde inriktning för närmaste kommande verksamhetsår
c) Årsmötet beslutade att lokalklubbarnas avgift till distriktet för nästkommande
    verksamhetsår skall vara:
    10 kr per A, C och D medlem
      5 kr per startande hund i bruks-och lydnadsprov
      1 kr per startande hund i agility



      3 kr per katalogiserad hund i officiell utställning

§ 16
Val av
a) Till ordförande 1 år omvaldes Bengt-Olof Brandt
b) Till vice ordförande 2 år omvaldes Lars Carlborg
c) Till sekreterare 2 år omvaldes Siv Danbrink
d) Till 2 st ledamöter 2 år omvaldes Marie Lund och Eva-Britt Stolt
e) Till 2 st suppleanter 2 år omvaldes Leif Jönsson och nyval av Eva-Lena Nordell
f) Till revisorer 1 år valdes Birgitta Åström och Lena Hagelin
g) Till revisorsuppleanter 1 år valdes Lennart Andersson och Håkan Nygren
h) Till valberedning 1 år valdes Monica Göransson, Valbo BK (sammankallande)

Christina Jonasson, Gävle BK samt Malin Tangfelt, Bollnäs BK. Till suppl.
1 år valdes Georg Larsson, Hudiksvall BK

i) Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse ombud jämte suppleanter på 1 år till
förbundets kongress.

§ 17
Fråga om omedelbar justering av punken 15 och 16
Årsmötet beslutade att omedelbart justera § 15 och § 16.

§ 18
Av lokalklubbar angivna motioner som inte behandlats under punkt 14 och 15 jämte
styrelsens yttrande över dessa samt andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till 
årsmötet, eller i övrigt upptagits på dagordningen.
a) SM 2007. En förfrågan att anordna lydnad och agility SM 2007, 3:e helgen i juni

utgick till loklaklubbarna. Denna fråga kommer upp på aprilmötet igen.
b) Stor grabb/ Stor tjej utdelades till Gerd Melin nr 13 och Katarina Eriksson nr 14.

§ 19
Årsmötets avslutande
Ordförande Bengt-Olof Brandt överlämnade blommor till kassören Eva Elfström, 
valberedningens sammankallande Monica Göransson samt till avgående suppleanten
Maud Hansson och tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

...............................................
Maud Hansson

Justeras Justeras

.............................................. ...............................................................
Bengt-Olof Brandt Håkan Nygren

Justeras Justeras

.............................................. .........................................................
Mats Axenvik Georg Larsson


