Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med Tvåstad Dals
Kaninavelsförening, organisationsnummer 802472-1055, i
Åsaka Bygdegård, Trollhättan.
2019-03-10

29 av föreningens medlemmar deltar.

§1
Mötets öppnande.
Föreningens ordinarie ordförande hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.
§2
Mötets behöriga utlysning.
Föreningens medlemmar har blivit kallade via brev. Alla har erhållit kallelsen i enlighet med
föreningens stadgar. Mötet finner att årsmötet är behörigt utlyst.
§3
Fastställande av dagordning.
Ett förslag med 21 punkter redovisas och godkänns med strykning av §11 ”Val av ordförande
och kassör” som ingår under §12.
§4
Val av mötesordförande.
Till ordförande för årsmötet väljs Markus Hagström.
§5
Val av mötessekreterare.
Till sekreterare för årsmötet väljs Tove Corneliussen.
§6
Val av justeringsmän.
Till justeringsmän att tillsammans med ordförande justera protokollet väljs Helen Svensson
och Jenny Borg.

§7
Styrelsen samt hoppverksamhetens årsberättelse.
Ann-Charlotte Andersson Torin redovisar föreningens årsberättelse som godkänns. Smadar
Ulriksen redovisar hoppverksamhetens årsberättelse som godkänns.
§8
Styrelsen samt hoppverksamhetens kassarapport.
Kassör Christer Malmberg redovisar föreningens kassarapport. Föreningens ingående balans
är 79 420,61 och den utgående 79 470,61. Verksamhetsåret har genererat ett överskott på
50 kronor. Årets intäkter kommer främst från vår riksutställning i Åsebro.
Hoppverksamhetens inkomster uppgick till 30 590 och dess utgifter till 28 916 kronor.
Lagersaldot är 20 036 kr.
§9
Revisorernas årsberättelse.
Revisorernas årsberättelse läses upp och godkänns.
§ 10
Styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
§ 11
Val av ordförande och kassör.
Punkten utgår (se ovan § 3).
§ 12
Val av styrelseledamöter.
a.
b.
c.
d.

Till kassör för år 2019-2020 väljs Christer Malmberg
Till sekreterare för år 2019-2020 väljs Ann-Charlott Andersson Thorin
Till suppleant för år 2019-2020 väljs Niklas Wingård
Till suppleant för år 2019-20 väljs Linda Karlsson
§ 13

Val av revisorer jämte suppleant.
Till revisorer för att granska föreningens räkenskaper 2019 väljs Amanda Isopoussu och Tove
Corneliussen. Till revisorssuppleant väljs Marie Jevrem.
§ 14
Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Styrelsen beslutar att följande personer får:
•
•

•

Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare.
Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/begäran om ändring för ideell
förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan som
fullmaktsgivare.
Företräda enligt ovan var för sig:
Kassör Christer Malmberg 1946-09-01–5518 och ordförande Markus Hagström 199010-03–4453.
§ 15

Beslut om användare av Swedbanks internetbank.
Årsmötet beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i
Swedbanks internetbank: Kassör Christer Malmberg 1946-09-01-5518 och ordförande
Markus Hagström 1990-10-03-4453.
§16
Val av valberedning.
Till ledamöter i valberedningen väljs Lisa Holmström och Victoria Sjöberg. Styrelsen skall vara
valberedningen behjälplig i deras arbete. Lisa Holmström är sammankallande.
§ 17
Ombud länets årsmöte.
Som ombud, att representera vår förening, till länets årsmöte väljs Amanda Isopoussu, Lisa
Holmberg, Jenny Borg och Smadar Ulriksen.
§ 18
Årets aktiviteter.
•

•
•
•
•

Naturbruksgymnasiet i Dingle har öppet hus den 27/4. Ann-Charlotte har anmält att
vår förening ställer upp med keldjursbedömning och rasparad. Adelina Torin är
kontaktperson för evenemanget.
Nuntorpsdag kommer att hållas i ny regi den 4/5. Mötet beslutar att delta med
propagandautställning och hoppning under förutsättning att lokalfrågan går att lösa.
Mötet beslutar att genomföra arbetsdag hos Adelina Torin den 2/6 kl.10. Utbyte av
burbottnar och målning står på programmet.
Mötet beslutar att genomföra riksutställning vid Åsebro Festplats 29-30 juni.
Kommissarier för utställningen är Emil Lindberg och Adelina Torin.
Mötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att välja tidpunkt och lokal för vår årliga
”Familjedag/KM”. Styrelsen skall också planera för en kurs med Eva-Lena Lönndahl
där det bl a ingår kunskap om att välja ut rätt avelsdjur samt få prova på att bedöma
enligt Svensk standard. Eventuellt sammanfaller dessa evenemang.

•
•

•

Inge Kjellberg aviserar att det kommer att anordnas en Tysklandsresa 12-16 dec där
det finns möjlighet för våra medlemmar att delta.
Mötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att bevaka datum för en ”Lussefest” med
bordsutställning. Om datumet sammanfaller med Kvänumutställningen kan den
komma att utgå i år.
Hoppsektionen kommer att genomföra månatliga tävlingar i vårt område.

§ 19
Inkomna motioner.
Motion har inkommit från Smadar Ulriksen i Hoppsektionen om att få redovisa hopparnas
resultat en gång per år till kassören istället för en gång per månad som nu sker. Mötet
beslutar att ge Tove Corneliussen i uppdrag att under 2019 kvartalsvis inkomma med
hopparnas ekonomiska redovisning till kassören. Detta görs på försök under detta år och
utvärderas sedan.
§ 19
Övriga Frågor.
Smadar Ulriksén läser upp vilka som korats till klubbens bästa hoppkanin. På plats ett och två
finns Tindra Lilja och tredje platsen går till Tove Corneliussen.
§ 20
Mötet avslutas.
Ordförande tackar de närvarande för medverkan och avslutar mötet.
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