Protokoll för västsvenska Beagelklubbens årsmöte 2017den 6 april kl.19:00 på Hjortgården i Alingsås1. Mötets öppnandeChrister Hagel hälsar alla välkommna.2. Justering av röstlängden17 röstberättigade på mötet.3. Fastställande av dagordningenOk.4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötetChrister Hagel valdes till ordförande och Jonatan Fredriksson till sekreterare.	5. Val av två justerareKjell Lundgren och Magnus Dahlqvist.	6. Årsmötet i laga ordning utlystDet har fungerat bra. 7. Föredragning av verksamhetsberättelse år 2016Verksamhetsberättelsen som alla delgivit genomgick och godkändes.8. Föredragning av förvaltningsberättelse och bokslutDen är i god ordning.9. Föredragning av revisionsberättelse för år 2016Dan-Åke Larsson drog revisionsberättelsen och hade bra lovord om skötseln på klubbens ekonomi.10. Disposition av 2016 års resultatÅrets resultat läggs i kassan i vanlig ordning.11. Ansvarsfrihet för styrelsen år 2016styrelsen beviljas ansvarsfrihet 2016.12. Val av ordförande för 2017 i tur att avgå Christer HagelOmval på Christer Hagel.13. Val av ledamöter 2017-18 i tur att avgå Robert Lindgren och Jonatan FredrikssonOmval på Jonatan Fredriksson och ny val på Tony Blom14. Val av suppleant 2017-18 i tur att avgå Carl HallbergNy val på Malin Edvardsson Blom och styrelsen utökar med en suppleant på ett år som är Håkan Rhinebo. 15. Val av två revisorer tur att avgå Dan- Åke Larsson och Rune ArvidssonOmval på Dan-Åke Larsson och Rune Arvidsson.16. Val av två revisorsuppleanter i tur att avgå Magnus Dahlqvist och Göran KarlssonOmval på Magnus Dahlqvist och Göran Karlsson.17. Val av avelsråd i tur att avgå Jonatan Fredriksson och Christer HagelOmval på Jonatan Fredriksson och Christer Hagel.18. Val av Valberedningen av tre personer varav en sammankallande Omval på Sebastian Olsson, Peter Ode, Lars-Gunnar Svensson19. Val av FirmatecknareChrister Hagel och Berit Hörder20. Behandling statuter utav vandringsprisVi ändrar statuterna på ordinarie vandrings pris så att dom rullar på särskilda prov så att dom kan erövras där istället.21. Behandling av insända förslag och motionerSM: klubben ska anordna sm i vinter runt Alingsås trakten, där kommer det att behövas 10 personer som skulle kunna tänka sig att hjälpa till med detta som skalltigga priser ordna marker ordna sponsorer mm..22. övriga ärendenBeageldagen: Styrelsen tar ställning till när vi ska ha den och återkommer med en kallelse när den kommer att bli av.23. Prisutdelning till pristagare på jaktprovDet delades ut totalt 10st pris, varav 7st första pris, ett andra pris, och två tredjepris. Arne Anderssons Vandringspris går till Hattbergets Hera.24. Mötet avslutasMötet avslutas med ficka och mycket positivt prat. Robert Lindgren avtackas i efterhand efter ett mångårigt jättestort arbete i styrelsen.  ——————————————                                                   ————————————             Kjell Lundgren                                                                            Magnus Dahlqvist
