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 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Lise Rosenlund hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötetr öppnat.  2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 26 st röstberättigade(Bilaga 1).  3. Val av mötesordförande Karin Wejland föreslogs och valdes till mötesordförande.  4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare Patrik Järnström föreslogs och valdes  till protokollförare.  5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet Nils-Gunnar Lundberg och Ronny Lind föreslogs och valdes till justerare.  6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7Medlemsmöte Moment 2 i normalstadgarna Ingen närvarande.  7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.  8. Fastställande av dagordningen. Årsmötet beslutade att fastställa förelagd dagordning.  9. Genomgång av: a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, Bifogas.  b. balans- och resultaträkning och Bifogas.  c. revisorernas berättelse. Ok. Bifogas.   10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust Styrelsen lägger det i löpande räkning.  11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen Årsmötet beslutade för ansvarsfrihet.  
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 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a. mål, Verksamhetsplan för 2020 godkändes, med följande ändringar. Officiell lydnadstävling(31/7 och 15/11) endast startklass och lydnadsklass 1. Söndagen den 15/11 körs det även dubbla klasser. Förtydligande gjordes av Allrace, som står för inofficiell lydnads- och bruks-tävling.   b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, För innevarande verksamhetsår blev det ett plus med 23.173 :- Preliminär rambudget för närmast följande verksamhetsår är väldigt osäker att Sätta med rådande omständigheter. Men ca 100.000 är budgeten satt till.   c. medlemsavgift enligt § 4 i normalstadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift för: i. ordinarie medlem ii. familjemedlem och iii. utlandsmedlem, samt Medlemsavgift ligger kvar, med reservation för höjning av central avgift.  d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi Inget inkommit. 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 Årsmötet beslutade att godkänna förslag från punkt 12.  14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål Inget planerat.  15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 Lokalklubbsstyrelse Moment 1 i normalstadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning a.  Val av Lokalklubbsordförande(1 år): Omval    Lise Rosenlund b.  Val av Vice Ordförande(2år):              Omval    Christer Strand c.  Val av Sekreterare(2 år):                      Omval    Patrik Järnström  d. Val  av Suppleant (2 år):                       Omval     Lisbeth Jarlsborg e. Val av Suppleant (1år).                 Fyllnadsval     Helena Pedersen   16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 Räkenskaper och revision i normalstadgarna Revisor 1 år:                   Omval         Berit Axelsson Revisor 1 år:                   Nyval           Lena Thunell Revisorsuppleant 1 år: Omval          Carita Haraldsson  
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 17. Val av valberedning enligt § 10 Valberedning i normalstadgarna Val av sammankallande 1 år      Karin Wejland Val av ledamot 2 år                     Nils-Gunnar Lundberg  18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17 Årsmötet beslutade att omedelbart godkänna och justera  valen gjorda i punkterna 15-17.    19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13 Fanns inget att besluta.  20. Utdelning av priser och utmärkelser Se bilaga 2.  21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) Årsmötet diskuterade ett antal frågor. Markfrågan, med bodar och diverse kringutrustning var den livligaste.    22. Mötets avslutande Karin tackade för förtroendet, avslutade mötet och överlämnade ordet till Lise.  Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.    Mötesordförande: Karin Wejland               Vid Protokollet: Patrik Järnström  ----------------------------------------------                 ---------------------------------------------------   Justerare: Nils-Gunnar Lundberg                Justerare: Ronny Lind  ---------------------------------------------                 --------------------------------------------------- 


