Protokoll Västsvenska Beagleklubbens årsmöte Plats: Hjortgården AlingsåsTid: 19:00Datum 7 April1. Mötets öppnande Christer Hagel öppnar mötet och hälsar alla välkomna samt beklagar att Hans-Göran Hörder inte orkade medverka, mötet sänder en hälsning till Hans-Göran. 2. Justering av röstlängden22 röstberättigade på mötet.3. Dagordningen fastställdesok.4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötetBerit Hörder valdes till ordförande och Christer Hagel till sektreterare.5. Val av två justerareRobert Lindgren och Kjell Lundgren valdes att justera protokollet.6. Årsmötet i laga ordning utlystGodkändes.7. Föredragning av verksamhetsberättelse år 2015Verksamhetsberättelsen som alla delgivit genomgicks och godkändes. 8. Föredragning av förvaltningsberättelse och bokslut år 2015Förvaltningsberättelsen visade ett mycket bra resultat vi har för närvarande ca 25 000 i kassan.9. Föredragning av revisionsberättelse för år 2015Dan-Åke Larsson drog revisionsberättelsen och hade bara lovord om skötseln på klubbens ekonomi.10. Diposition av 2015 års resultatÅrets resultat läggs till kassan i vanlig ordning.11. Ansvarsfrihet för styrelsen år 2015styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015.12. Val av ordförande för 2016 i tur att avgå Christer HagelOmval av Christer Hagel.13. Val av ledamöter 2016-17 i tur att avgå Berit Hörder och Andreas KristenssonOmval av Berit Hörder och Andreas Kristensson.14. Val av suppleant 2016-17 i tur att avgå Sven BohlinOmval av Sven Bohlin.15. Val av två revisorer i tur att avgå Dan-Åke Larsson och Rune ArvidssonOmval av Dan-Åke Larsson och Rune Arvidsson.16. Val av två revisorsuppleanter i tur att avgå Peter Ode och Göran KarlssonRevisorsuppleanter blir Magnus Dahlqvist och Göran Karlsson.17. Val av avelsråd i tur att avgå Jonatan Fredriksson och Christer HagelChrister Hagel och Jonatan Fredriksson omvaldes till avelsrådet.18. Valberedning om tre personer Varav en sammankallande  Sammankallande Peter Ode samt Lars-Gunnar Svensson och Sebastian Olsson.19. Val av firmatecknareTill firmatecknare väljes alltid ordförande och kassör så även nu.20. Behandling av insända förslag och motionerMotioner till BF: Bifall på motionen om start på drevprov utan att vara utställd även efter 24 månaders ålder, övriga avslag med ett rungande vad gällde godkännande av hjort som drevdjur.21. Övriga ärendeAnders Sundbäck undrade över VbIKs intresse att medverka med monter på utställningen My Dog i Göteborg lovades svar efter nästa styrelsemöte, Sebastian Olsson visade prov på olika emblem mm att kunna använda på exempelvis kepsar jackor mm. Skickar över material till sekreteraren. Beslöts att sätta upp kriterierna för de olika vandringspriserna på hemsidan, Kjell redovisar för Jonatan.22. Prisutdelning till pristagare på jaktprovEn stor prisutdelning följde med vandringspris till följande: Ordinarie provs Bästa Harhund Bladtorpets Kea. Ordinarie provets Bästa hund Storjordens Njord som även fick inteckning i provets bästa Råhund. Arne Anderssons vandringspris Särskilda provets Bästa hund erövrade Hattebergs Hera en inteckning i.23. Mötet avslutasMötet avslutades med en fika och mycket positivt prat och stämning.     ________________________              _________________________     Robert Lindgren                            Kjell Lundgren               
