
Protokoll fört vid årsmöte med Hallands Stövarklubb i Sibbarps 
bygdegård 2014-04-13.

Före mötets öppnande hedrades, under året, avlidna medlemmar med en tyst minut.

§1

Ordförande Daniel Svensson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

§2 

Conny Gustavsson valdes till att leda årsmötesförhandlingarna. Till sekreterare valdes Göran 
Jönsson.

§3

Dagordningen godkändes

§4 

Leif Karlsson och Bo Gustavsson till att justera dagens protokoll.

§5

Beslut fattades om att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Årsmötet beslöt att kallelse fortsättningsvis ska gå ut personligt i brev tillsammans med 
stadgeenliga handlingar. 

§ 6 

Röstlängden beslöts att bli justerad vid behov.

§7

Årsberättelse och revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

§8

Balans- och resultaträkningen fanns utdelad till årsmötet och fastställdes.

§9 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Den ekonomiska hanteringen av 
hundfodret diskuterades. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att före 2014-12-31 redovisa hur 
den ekonomin ska hanteras. Särskild vikt ska läggas vid ett bra system för uppdatering av 
lagerhållning. 

§10

Medlemsavgiften fastställdes till 395 kr. 



§11

Bo Mared omvaldes till ordförande på 1 år. Daniel Svensson, Bengt Andersson, Erik Liljekvist 
och Kenneth Gustavsson omvaldes för en tid av 2 år. Regina Janåsen avsäger sig sitt 
styrelseuppdrag varför fyllnadsval gjordes på Rolf Mårtensson. Vi tackar Regina för hennes 
tid i styrelsen.

§12

Till revisorer omvaldes Jörgen Erlandsson och Bengt Andersson, Kullavik. Suppleant Sig 
Sjunnesson.

§13

Till valberedning omvaldes Freddie Karlsson (sammankallande), Sune Carlsson och Bo 
Gustavsson. Suppleant Erik Malm.

§14

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§15

Styrelsen ska fortsättningsvis, vid årsmötet, redovisa hur man svarat på motioner till 
stövarfullmäktige.

Årsmötet beslöt att medlemsbladet ska återinföras. Sune Karlsson och Stig Sjunnesson ska 
tillsammans med styrelsen komma överens om hur material ska samlas in till hemsida, 
medlemsblad och tidningen stövaren.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

………………………………………………..
………………………………………….

Göran Jönson Leif Karlsson

…………………………………………

Bo Gustavsson


