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Plats: Bollnäs  Närvarande: 12 medlemmar. 
 
 
§ 1. Mötets öppnande. 
 Mötet öppnades av Jan Andersson som hälsade 
 välkommen.Vår vän Staffan Forslund som gått bort 
 under 2014 hedrades med en tyst minut. 
 
§ 2. Justering av röstlängd. 
 Beslöt justera röstlängden vid ev. begäran 
 om votering. 
 
§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 Beslöt att årsmötet var utlyst i behörig ordning, 
 genom annons i Ståndskall samt på hemsidan. 
 
§ 4. Godkännande av dagordning. 
 Dagordningen som delats ut godkändes. 
 
§ 5. Val av mötesfunktionärer. 
 Beslöt välja följande mötesfunktionärer: 
  Ordförande: Jan Andersson. 
  Sekreterare: Dan Bergström. 
  Justeringsmän och 
  rösträknare:  Simon Nordin samt Karl-Anders Karlsson. 
 
§ 6. Verksamhetsberättelse. 
 Verksamhetsberättelsen som delats ut godkändes och 
 lades till handlingarna. 
 
§ 7. Ekonomisk redogörelse. 
 Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. 
 Året visade en förlust på -1441 kr. 
 Klubbens likviditet är god.Mötet beslöt godkänna 
 rapporten och den lades till handlingarna. 
 
§ 8. Revisionsberättelse. 
 Revisionsberättelsen som ej innehöll några anmärkningar 
 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
§ 9. Fråga om vinst eller förlust. 
 Beslöt att årets förlust på -1441 kr överföres till 
 löpande verksamhetsår. 
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014. 
   Beslöt enhälligt att i enlighet med revisorernas 
   förslag,bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 
   verksamhetsåret 2014. 
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§ 11. Fastställande av traktamenten, rese- och telefon 
   ersättningar för 2015. 
    Traktamenten: Styrkta kostnader. 
  Bilersättning: Statliga skattefria delen f.n 18.50 kr/mil. 
  Arvoden: 
  Ordföranden; 1100 kr. 
  Sekreterare;  1100 kr. 
  Kassör;  1100 kr. 
  Provansvarig;  200 kr. 
  -”- rörl. ;       1000 kr 
           Utst.ansv;      1500 kr. 
  Revisorer;       250 kr/st 
 
§ 12. Fastställande av årsavgift för 2016. 
    Beslöt om oförändrad avgift om 100 kr tillkommer 
    avgiften till riks. 
 
§ 13. Val av ordinarie styrelseladamöter för vilka mandat 
    perioden utgått. 
    Beslöt nyvälja Johan Hammarström till suppleant 
  på två år. 
    
§ 14. Fyllnadsval efter Staffan Forslund. 
    Beslöt välja Martin Karlsson till ny sekreterare. 
 
§ 15. Val av ordförande. 
   Beslöt enhälligt att välja Jan Andersson till 
   klubbens ordförande. Styrelsen kom därefter att bestå 
   av följande ledamöter till nästa årsmöte: 
   Jan Andersson,Ordförande 
   Martin Karlsson,Sekreterare 
   Karl-Anders Karlsson,Kassör 
   Daniel Byqvist,Ledamot 
   Pelle Persson,Ledamot 
 
 
§ 16. Val av  två revisorer och suppleanter för dessa. 
    Beslöt välja; Dan Bergström,sammankallande 
      Ingemar Andersson,ordinarie 
      Anders Olsson,suppleant 
      Anders Johansson,suppleant 
§ 17.  Val av fullmäktigedelegater till riksårsmötet (3st) 
     Medlemsantalet uppgår till 151 st, vilket innebär 
     att vi har rätt till 3 delegater. 
     Beslöt välja: Martin Karlsson, Henrik Jonsson, 
                          Christian Fransson. 
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§ 18.  Val av en valberedning varav en sammankallande. 
     Beslöt omvälja: Simon Nordin,sammankallande 
            Jhonas Danrud 
            Anders Liden 
 
§ 19.  Utställningsverksamheten. 
     Alftautställningen sker i år söndagen den 7 juni. 
     Förslag från styrelsen att ordna utställning själva 
     i fortsättningen. Förslagsvis i Bollnäs någon gång 
     under februari - mars. 
     Beslöt enhälligt att så skulle ske. 
 
§ 20.  Jaktprovsverksamheten. 
     Styrelsen har beslutat att de utlysta proven för 2015 
     skall äga rum enl. följande. 
        Los:  16-17 Aug 
   Kårböle: 26-27 Sept 
   Ljusdal: 31Okt-1Nov 
     Losprovet blir i år Sönd-Månd.Det går ej att få ihop  
     provrutor pga björnjakten helgen efter. 
 
§ 21.  Motioner. 
    Inga motioner förelåg. 
 
§ 22.  Övriga frågor. 
     Önskemål på att ha någon typ av aktivitetsdag. 
     Förslag på att framledes ha den i samband med 
          utställningen. Beslut togs att diskutera detta vidare. 
     Förslag från riks att ny medlem får gratis medlemskap 
     första kalenderåret. Förslaget bifalles. 
 
§ 23.  Utdelning av priser och diplom. 
    Delade ut diplom till förstapristagare och plaketter 
    till samtliga pristagare. 
    Årets Skällande Fågelhund i Gävleborg: 
    Priset erövrades av finska spetsen Spetsbackens Kimo 
    ägare Martin Karlsson. Med sin tredje plats på Skall- 
    kungen kommer han även att deltaga i Nordiska 
    Mästerskapen i Norge 2015. 
    Även Daniel Bykvist,Häggingåsens Kennel fick mottaga en 
    gåva,dels för att han fyllt 40 år,samt att han satt vår klubb 
         på kartan med sin framgångsrika kennel. 
§  24.  Nästa Årsmöte. 
      Beslöt att det skall äga rum i Bollnäs den 6 Febr 2016. 
      Kallelse sker på hemsidan och i Ståndskall. 
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§  25. Mötets avslutande. 
    Ordförande förklarade mötet,som hela tiden gått i sam- 
    förståndets tecken,som avslutat,genom att tacka för 
    det förtroende som han och styrelsen fått. 
    Därefter avnjöts kaffe med smörgås samtidigt som 
    förhoppningar om kommande “Kronår” på gråfågel 
    yttrades runt borden. 
 
Bollnäs dag som ovan 
 
 
 
                        Justeras 
 
 
…….……………………………                         …………………………….. 
Dan Bergström    Simon Nordin 
sekreterare      
    

                                         …………………………………. 
                                        Karl-Anders Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


