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Protokoll fört vid årsmöte för SSRK:s södra avdelning, Backagården i Höör 2009-02-14 
 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Janne Stihl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes. 34 stycken röstberättigade deltog på mötet. 

 
§ 3 Val av ordförande för mötet 

Lilian Jonsson valdes till mötesordförande. 

 

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
Styrelsen har utsett Anette Björgell som protokollförare vid årsmötet 

 
§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med 

ordföranden skall justera protokollet 
Leif Jonsson och P-A Norling valdes till justeringsmän. 

 
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar 

En icke medlem närvarade vid mötet och beviljades närvaro- och yttranderätt. 

 

§ 7 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Kallelsen var införd i Apportören 4/08 och har legat på hemsidan 081126 och 

framåt. Mötet förklarades behörigt utlyst. 

 

§ 8 Fastställande av dagordning 
Under § 19 kommer Sverker Haraldsson att redogöra för HS förslag till ny 

organisation ”En klubb - Ett medlemskap”. Därefter fastställdes dagordningen. 

 

§ 9 Styrelsens berättelse om det gångna årets verksamhet och resultat- och 
balansräkning samt revisorernas berättelse 
Mötet gavs tid för genomläsning av verksamhetsberättelsen. 

Tuula Lindroos och P-A Norling tackade för alla som ställt upp för jaktprovs-

verksamheten under året. 

Lars-Inge Kvist berättade att vi haft ca 150 viltspår under året och att vi stått som 

värd för Viltspår-SM. 

På utställningssidan har återigen tre officiella utställningar genomförts. Vi får 

tackbrev från både domare och utställare och det känns roligt.  

Resultat- och balansräkningen redogjordes för. 

Leif Jonsson föredrog revisorernas berättelse.  

Berättelserna godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2008 

Balans- och resultaträkningen fastställdes och lades till handlingarna. 
 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 

 

§ 12 Presentation av och beslut om styrelsens förslag till: 
1. Verksamhetsplan för kommande år 

Mötet gavs tid för genomläsning av verksamhetsplanen som därefter 

godkändes och lades till handlingarna. 

2. Rambudget för kommande år 
Mötet godkände den föreslagna budgeten för kommande verksamhetsår. 

3. Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, provledare, 
kommissarier, kommittédeltagare samt de personer som kör för att hämta 
vilt till prov 

Mötet beslutade att reseersättningen utgår enligt den statliga 

ersättningsnivån. 

 

§ 13 Val av ordförande 
Lars Lindgren föredrog valberedningens förslag: 

Eva Fabiansson-Johnsson, nyval 1 år 

Mötet valde enhälligt Eva Fabiansson-Johnsson till ordförande under ett år. 

 

§ 14 Val av övriga ledamöter och suppleanter samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning 
Lars Lindgren föredrog valberedningens förslag: 

 

Ordinarie ledamöter: 
Anette Björgell, fyllnadsval 1 år 

Camilla Källström, fyllnadsval 1 år 

Susanne Mayer Nilsson, omval 2 år 

Berit Persson Qvist, nyval 2 år 

Carin Träffe, nyval 2 år 

Dessutom kvarstår Janne Stihl. 

 

Suppleanter: 

Lena Lindqvist, nyval 1 år 

Håkan Persson, nyval 1år 

 

Mötet valde övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen enligt 

valberedningens förslag. Mötet uppdrog åt styrelsen att utse 

tjänstgöringsordning för suppleanterna. 
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§ 15 Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter 

Lars Lindgren föredrog valberedningens förslag: 

Annika Hecktor, nyval ordinarie 1 år 

Eva Swanberg, nyval ordinarie 1 år 

Catarina Hultgren, omval suppleant 1 år 

Bo Ferm, omval suppleant 1 år 

Mötet valde revisorer och revisorsuppleanter enligt valberedningens förslag. 

 

§ 16 Val av valberedning 
Mötets förslag: 

Tuula Lindroos, P-A Norling samt Lars Lindgren. 

Mötet valde Tuula Lindroos till sammankallande i valberedningen i 1 år, samt 

övriga medlemmar P-A Norling 1 år samt Lars Lindgren 2 år. 

 

§ 17 Beslut om omedelbar justering av § 13 – 16 
Punkterna 13 – 16 förklarades omedelbart justerade. 

 

§ 18 Vandringspris 
Tomas Andersson med Fawito Chiva tilldelades Field Trial Trophy. 

 

§ 19 HS förslag till organisationsförändring 
Janne Stihl inledde med att informera att Jan Wiberg har lämnat in en skrivelse 

till styrelsen som rör delning av SSRK och denna kommer från den s k 

ordförandegruppen, som jobbat parallellt med gruppen som tillsatts av HS. 

Sedan tog Sverker Haraldsson över och informerade om HS förslag till 

organisationsförändring kallat ”Ett medlemskap – ett SSRK” . Detta kommer upp 

på Fullmäktigemötet i maj. 

Mötet diskuterade lite för och emot men kom fram till att man vill ha lite mer 

betänketid. Därför fick styrelsen i uppdrag att kalla till separat medlemsmöte i 

mars/april efter det att Apportören kommit ut och där förslaget kommer att 

presenteras i sin helhet. 

 

§ 20 Motioner till SSRK:s fullmäktige 

1. Från Goldenklubben – ändrad mandatfördelning. 

Mötet yrkar på avslag 

2. Från Welsh springer spaniel klubben – ändrad mandatfördelning. 

Mötet yrkar på avslag 

3. Från Labradorklubben – ändrad mandatfördelning. 

Mötet yrkar på avslag 

4. Från Goldenklubben – anordnande av två ordförandekonferenser varje år. 

Den stora frågan är vem som ska betala detta. Mötet yrkar på avslag. 

5. Från Goldenklubben – ge HS uppdraget om att lägga en motion till KF 2011 

rörande bättre marknadsföring av seriös hundavel. 

Mötet tillstyrker denna motion. 
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6. Från SSRK Östergötland – att arrangera ekl, B-prov även på våren. 

Det är viktigt med en duktig provledare så att störningen i markerna blir så 

liten som möjligt, men det är fullt genomförbart. Detta borde då kunna träda i 

kraft i samband med regelrevideringen och införas fr o m 2012-01-01. 

Mötet tillstyrker motionen. 

7. Från SSRK Östergötland – återinförande av vilt i ekl, B-prov snarast möjligt. 

I princip höll mötet med om att användandet av vilt i ekl men eftersom 

låsningsreglerna för reglerna gäller t o m 2011-12-31 så ifrågasattes hela 

motionen. Mötet yrkar därför på avslag. 

8. Från SSRK Östra – det praktiska provet jämställs med cert eller ck på A-prov 

(alt ett 1:a pris om kvalitetsbedömningen kvarstår) 

Mötet höll med motionärerna och tillstyrker motionen. 

9. Från SSRK Östra – borttagande av kvalitetsbedömningen i A-prov och istället 

införa en rangordning av de bästa hundarna 

Även Europa håller på att revidera motsvarande regler gällande detta.  

Mötet tillstyrker motionen. 

10. Från SSRK Östra – borttagande av släpspåret i ökl. 

På spanielsidan har släpspåret varit borttaget sedan 3 års tid. Det finns ingen 

anledning att ha detta kvar på B-proven för Retriever. 

Mötet tillstyrker motionen. 

11. Från Tollarklubben – införande av ny titel Tollingjaktprovschampionat SJ(t)CH. 

Mötet tillstyrker motionen. 

 

§ 21 Övriga frågor 
Janne Stihl överlämnade avtackningspresenter till de avgående 

styrelsemedlemmarna.  
 

§ 22 Mötets avslutande 
Mötesordförande Lilian Jonsson tackade för visat intresse och lämnade över 

klubban till den nya ordföranden Eva Fabiansson-Johnsson och förklarade 

därefter mötet avslutat. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Anette Björgell  Lilian Jonsson 

Mötessekreterare  mötesordförande 

 

 

 

  Leif Jonsson 

 

 

 

  P-A Norling 


