BOHUSLÄN-DALS STÖVARKLUBB
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2020

Kåtebol 2020-08-16

1. Årsmötesförhandlingarna öppnades av ordf. Daniel Bohlin

2. Till ordförande till att leda dagens förhandlingar valdes Ronny Johansson och som sekreterare
valdes Lars Johansson.

3. Till att justera dagens protokoll tillika vara rösträknare valdes Arne Berg och Inger Augustsson.

4. Vid frågan om mötet är i laga ordning utlyst, godkändes.

5. Redovisad dagordning för mötet godkändes.

6. Verksamhetsberättelsen samt balansräkning föredrogs för mötet, dessa godkändes i sin helhet
och biläggs till protokollet.

7. Revisionsberättelse föredrogs och godkändes, biläggs protokollet.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2019.

9. Jaktprovsprogram och verksamhetsplan för kommande säsong 2020-2021 föredrogs för mötet
och godkändes.

10. Styrelsens förslag till rambudget för 2020/2021 framlades och godkändes.

11. Beslut togs att startavgifter för jaktprov 2020/2021 är följande (Ekl 1200 kr, Ökl rörliga prov
300 kr/dag + domararvode och RR 100 kr. Domararvodet höjs till 300 kr./dag.

12. Medlemsavgift beslutades att för år 2020 vara oförändrad, 395 kr för medlem.

13. Ersättningar vid klubbens aktiviteter som reseersättningar m.m. beslutades vara 18,50 kr / mil.

14. Klubbens utställning för år 2022 hålles på Rangneruds Camping Lördagen den 21 maj
b) Utställningsdatum 2021 enl. program Lördagen den 29 maj.

15. Fyra motioner behandlades och delges Sv. stk.

16. Val av ordförande på ett år, omval av Daniel Bohlin.

17. Val av styrelseledamöter på två år, omval av Kent Karlsson, Jesper Karlsson.
Nyval av Tobias Johansson och Stefan Alfredsson
18. Val av ordinarie revisorer, omval Stig Strandberg och Dan Nilsson på ett år.
Suppleanter omval av Per-Ola Jensen och nyval av Björn Karlsson på ett år.

19. Val av valberedning på ett år, omval av Kent Alfredsson, sammankallande.
Nyval av Anders Johansson och Lars Johansson.

20. Mötesordförande Ronny Johansson avslutar mötet, tackar mötesdeltagarna för visat intresse och
lämnar över till ordförande Daniel Bohlin som efter kaffe höll i bl.a. pris och diplomutdelning.

Justerare: Arne Berg

Justerare: Inger Augustsson

Ordf: Daniel Bohlin

Sekreterare: Lars Johansson

