
 

Bichon Frisé Ringens årsmöte 2018-02-03 kl. 13.00 

Hotell Scandic Talk Älvsjö 

§1 Mötet öppnas av ordförande Charlotte Jostvik som hälsar alla välkomna. 

§2 Justering av röstlängden som förklaras till 10 personer. Från §15 12 personer. 

§3 Till ordförande för mötet väljs Per-Inge Johansson. 

§4 Till protokollförare för möte väljs Charlotte Jostvik. Val av två justerare som tillsammans med 
mötesordförande ska justera protokollet väljs Tina Vilhelmsson och Nina Karlsson. De valda 
justerarna är tillika rösträknare. 

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar visade på klubbens 
medlemmar samt årsmötesordförande. 

§6 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst godkänns. 

§7 Fastställande av dagordningen godkänns. 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor samt revisorernas berättelse redovisas. Tid avsätts för egen genomgång. Godkänns. 

§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst beslutas övergå i 
ny räkning. 

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen godkänns då inget 
föreligger. 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen beviljas. 

§12. 

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan godkänns. 
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår kvarstår som oförändrade och ser ut enligt 

följande; 
 
Medlemsavgifter 2019 
350:- Utlandsmedlem 
260:- Fullbetalande medlem   
175:- Gåvomedlemskap 
150:- Familjemedlem 
 

C.  Beslut om styrelsens förslag till budgetplan godkänns. 
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§13 Beslut om kommande verksamhetsår antal ledamöter och suppleanter. Val av, 2 ordinarie 
ledamöter och 1 suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning; 

Ordinarie ledamot 2 år  Mikaela Björk (nyval) 

Ordinarie ledamot 2 år  Mariola Runesson (nyval) 

Suppleant 2, 2 år  Malin Jones (nyval) 

§14. Val av revisorer; 

Ordinarie 2 år    Sara Hedlund (nyval) 

§15 Val av valberedningen; 

Ordinarie Sammankallande  Tina Wilhelmsson (omval)  

Ordinarie 2 år   Anne-Lie Vilhelmsson (nyval) 

Ordinarie 1 år   Vakant  

§16 Beslut om omedelbar justering av § 13– 15 godkänns.  

§17 Motion 1 avslås, Motion 2 tillstyrks. 

§18 Mötet avslutas. 

 

 

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

Mötesordförande Per-Inge Johansson  Mötessekreterare Charlotte Jostvik 
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Justerare/Rösträknare Nina Karlsson  Justerare/Rösträknare Tina Vilhelmsson 


