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Protokoll fört vid årsmöte för SSRK:s södra avdelning, i Hörby 2010-03-06 
 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Eva Fabiansson Johnsson hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 

 
§ 2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes. 36 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 
Caroline Olsson och Lena Haraldsson 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 4/09 och har legat på hemsidan sedan tidigt i 

december. Mötet förklarades behörigt utlyst. 

 

§ 8 Fastställande av dagordning 
§ 19 och 20 byter plats. Två övriga frågor lades till. 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. 

Janne Stihl tackade för alla som ställt upp för jaktprovsverksamheten under året. 

Våra tre officiella utställningar har genomförts i sedvanlig god ordning och vi får 

tackbrev från både domare och utställare och det känns roligt.  

Resultat- och balansräkningen redogjordes för. 

Annika Hecktor föredrog revisorernas berättelse.  

Berättelserna godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2009 

Balans- och resultaträkningen fastställdes och lades till handlingarna. 
 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

 

§ 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. Ev förlängs de rörliga viltspåren t o m 

november p g a snöläget under mars. 

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 
P-A Norling föredrog valberedningens förslag: 

Henrik Svensson, nyval 1 år 

Mötet valde enhälligt Henrik Svensson till ordförande under ett år. 

 

§ 14 Val av övriga ledamöter och suppleanter samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning 
P-A Norling föredrog valberedningens förslag: 

 

Ordinarie ledamöter: 
Anette Björgell, omval 2 år 

Per Ekelund, nyval 2 år 

Annika Hecktor, nyval 2 år 

Dessutom kvarstår Berit Persson Qvist, Carin Träffe samt Susanne Mayer Nilsson. 

  

Suppleanter: 

Eva Urbanyik, nyval 1 år 

Jörgen Sandberg, nyval 1år 

 

Mötet valde övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen enligt 

valberedningens förslag. Mötet uppdrog åt styrelsen att utse tjänstgörings-

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

Tuula Lindroos föredrog valberedningens förslag: 

Leif Jonsson, nyval ordinarie 1 år 

Eva Swanberg, omval ordinarie 1 år 

Bo Ferm, omval suppleant 1 år 

Håkan Rilöv, nyval suppleant 1 år 

Mötet valde revisorer och revisorsuppleanter enligt valberedningens förslag. 

 

§ 16 Val av valberedning 
Mötet valde Miriam Axner till sammankallande i valberedningen i 1 år samt Lena 

Haraldsson i 2 år. 

Dessutom kvarstår Lars Lindgren. 

 

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

 

§ 18 Vandringspris 
Thomas Andersson med Fawitos Chiwa tilldelades Field Trial Trophy. 

 

§ 19 Motioner till SSRK:s fullmäktige 

1. Från Springerspanielklubben – att få arrangera ytterligare ett ordinarie 

fältprov i nkl 

Mötet yrkar på avslag. 

2. Från Springerspanielklubben – att få arrangera officiella enkelt 

vatten/vattenprov i springerklubbens regi 

Mötet yrkar på avslag. 

3. Frän SSRK östra avd – en delning av SSRK i en Spaniel- och en Retrieverklubb 

Mötet tillstyrker denna motion. 

4. Från SSRK Östergötland – fullständiga regler för de särskilda B-proven för 

retriever 

Mötet yrkar på avslag. 

5. Från SSRK Östergötland – tillsättande av arbetsgrupp för att utreda det stora 

antalet bortlottningar på Retrieverjaktprov B 

Mötet tillstyrker denna motion. 

6. Från SSRK Östergötland – avdelningars och rasklubbars påverkan av beslut om 

antagning av nya jaktprovsdomare för spaniel och retriever 

Efter votering (12 ja, 11 nej) tillstyrker mötet denna motion. 

7. Från SSRK Östergötland – användning av vilt i elitklass på B-prov för retriever 

Motionen faller i sin helhet p g a reglernas nuvarande låsningsperiod. 
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§ 20 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som 

anmälts till avdelningsstyrelsen 

1. HS förslag till organisationsförändring. 

Mötet kom fram till att det var svårt att ta ställning till det lagda förslaget  

p g a det saknas någon som helst ekonomisk kalkyl hur man ska kunna 

genomföra förslaget. 

 

§ 21 Övriga frågor 
1. Lena Haraldsson upplyste medlemmarna om att vi har mycket svårt att hitta 

provmarker i Sydväst Skåne och önskade att styrelsen kan ta tag i detta för att 

underlätta i framtiden. 

 
2. Nya regler är ute på förslag både för spanieljaktproven och 

retrieverjaktproven. 

Carin Träffe redogjorde lite om regeländringarna för spanielproven. Man har 

varit aktiva och frågat många medlemmar men kommer att kalla till ett möte i 

veckan som kommer för att nå ännu fler. Remissvar ska vara inne den 15/3, 

Anders Carlsson, som medlem i HS retrieverkommitté, redogjorde lite för 

tankarna och arbetet med de nya retrieverreglerna. Annika Hecktor kommer 

också att kalla till ett medlemsmöte ang de nya reglerna. Remissvar ska vara 

inne den 6/4. 

 
3. Avgående styrelsemedlemmarna Eva Fabiansson Johnsson, Janne Stihl och 

Håkan Persson avtackades. Anders Carlsson fick en blomma för sin vinst som 

Retrievermästare 2009. 
 

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

klubban till den nya ordföranden Henrik Svensson som tackade för förtroende 

och förklarade därefter mötet avslutat. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Anette Björgell  Lilian Jonsson 

Mötessekreterare  mötesordförande 

 

 

 

  Caroline Olsson 

 

 

 

  Lena Haraldsson 


