Protokoll fort vid arsmote ar 2014 i Djurskyddet Eskilstuna
Tid: 4 mars kl 19.00
Plats: Vilsta Sporthotell, Eskilstuna

§1
Motets oppnande
Foreningens ordforande Eirik Isene halsade alia valkomna till motet och forklarade det oppnat.
§2
Arsmotets behoriga sammankallande
Arsmotet ansag att motet var behorigt kallat.
§3
Faststallande av dagordning
Dagordningen godkandes.
§4
Val av Motesordforande
Till arsmotets ordforande valdes Sirpa Lindelof.
§5
Val av motessekreterare
Till arsmotets sekreterare valdes Marianne Sodergren.
§6
Faststallande av rostlangd.
Rostlangden faststalldes till 37 st medlemmar samt 3 ahorare narvarande (ej medlemmar).
Val av protokolljusterare tillika rostraknare for motet
Gabriella Zsido och Astrid Malmkvist valdes att justera dagens protokoll och tillika rostraknare.
§8
Styrelsens verksamhetsberattelse och ekonomiska rapport
Styrelsens verksamhets och ekonomiska berattelse godkandes och lades till handlingarna.
§9
Revisorernas berattelse
Revisorernas berattelse lastes upp och lades till handlingarna.
§10
Styrelsens ansvarsfrihet
Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for aret 2013.

§11
Faststallande av foreningens verksamhetsplan
Arsmotet beslutade att godkanna foreningens verksamhetsplan.

§12
Beslut om medlemsavgiften 2015
Styrelsen forslag oforandrad medlemsavgift, 250 kronor for enskild medlem och 300 kroner for familj
samt ungdom upp till och med 16 ar 100 kronor.
Arsmotet beslutade oforandrad medlemsavgift for ar 2015.
§13
Behandling av budget
Forslag fran styrelsen att lagga 2013 ars resultat som budget for 2014
Forslaget pa budgeten godkandes av arsmotet och lades till handlingarna.
§14
Val av kassor
Valberedningens forslag: Anita Karlsson
Beslut: Anita Karlsson valdes till kassor pa 2 ar.
§15
Val av ovriga ledamoter
Valberedningens forslag till ordinarie ledamoter: Raija Thornqvist, Inga-Lill Andersson, Maude
Larsson och Britt-Marie Lindberg.
Beslut: ovanstaende personer valdes till ordinarie ledamoter pa 2 ar.
Valberedningens forslag till suppleanter pa 2 ar: Gudrun Andersson och Susanne Holmberg
Ytterligare ett forslag fran arsmotet Nils-Erik Tandersten
Beslut: ovanstaende tre personer valdes till suppleanter pa 2 ar.
§16
Fyllnadsval ordinarie ledamot pa 1 ar
Forslag fran arsmotet att nyinvalda suppleanten Susanne Holmberg gar in som ordinarie ledamot pa
1
Beslut: Susanne Holmberg valdes till ordinarie ledamot pa 1 ar
§17
Val av Revisor samt revisorssuppleant
Valberedningens forslag Marie-Louise Arnell och omval pa Katarina Kaufmann.
Beslut: Till ordinarie revisor, Marie-Louise Arnell och omval Katarina Kaufmann pa vardera pa 1 ar.
Arsmotet beslutade aven att ej ha tillsatta nagon revisorssuppleant
§18
Val av valberedning och sammankallande
Beslut: Ordinarie ledamoter Aino Zetterstrom i valberedningen tillika sammankallande. Ev att
ytterligare namn kan tillkomma vid foreningens hostmotet.

§19
Inga motioner har inkommit

§20
Ovriga fragor
PR gruppen informerade om oppet hus 17 maj och hostloppis 13 September.
§21
Motets avslutande
Motets ordforande Sirpa Lindelof tackade for visat intresse och forklarade motet avslutat.
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