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Protokoll fört vid årsmöte för SSRK:s södra avdelning, i Hörby 2012‐03‐03
§1

Mötets öppnande
Ordförande Jan Alenfall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes. 22 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
Jan Andersson och Eva Ferm valdes till justeringsmän.

§6

Beslut om närvaro‐ och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar
Inga icke medlemmar närvarade vid mötet.

§7

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelsen var införd i Apportören 4/11 och har legat på hemsidan sedan tidigt i
december. Mötet förklarades behörigt utlyst.

§8

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes efter tillägg av några övriga frågor.

§9

Styrelsens berättelse om det gångna årets verksamhet och resultat‐ och
balansräkning samt revisorernas berättelse
Mötet gavs tid för genomläsning av verksamhetsberättelsen.
Vi kan tyvärr konstatera att vi även i år har en negativ trend med sjunkande
medlemssiffror. Styrelsen har tagit till sig svaren från enkäten 2011 och kommer
att under året arbeta för att utöka t ex kursutbudet.
Antalet viltspårstarter har aldrig varit fler!
Resultat‐ och balansräkningen redogjordes för.
Eva Swanberg föredrog revisorernas berättelse.
Berättelserna godkändes och lades till handlingarna.

§ 10

Fastställande av balans‐ och resultaträkning för 2011
Balans‐ och resultaträkningen fastställdes och lades till handlingarna.
Uppkommen vinst förs vidare i löpande räkning.
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§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 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 en telefonersättning à 1 500 SEK/år till ordinarie styrelse‐
medlemmar samt 600 SEK/år till suppleanterna.
Resersättning enl SKK:s policy d v s en statlig ersättning (f n 18.50 SEK per mil)

§ 13

Val av ordförande
Lena Haraldsson föredrog valberedningens förslag:
Jan Alenfall, omval 1 år
Mötet valde enhälligt Jan Alenfall till ordförande under ett år.
Val av övriga ledamöter och suppleanter samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
Lena Haraldsson föredrog valberedningens förslag:
Ordinarie ledamöter:
Anette Björgell, omval 2 år
Håkan Persson, nyval 2 år
Hans Follin, nyval 2 år
Per Ekelund, fyllnadsval 1 år
Dessutom kvarstår Berit Persson Qvist samt Susanne Mayer Nilsson 1 år.
Suppleanter:
Birthe Löfqvist, nyval 1 år
Annika Hecktor, nyval 1år
Mötet valde övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen enligt
valberedningens förslag. Mötet uppdrog åt styrelsen att utse tjänstgörings‐
ordning för suppleanterna.

Protokoll årsmöte 2012
Sidan 3 av 4

§ 14

Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter
Lena Haraldsson föredrog valberedningens förslag:
Leif Jonsson, omval ordinarie 1 år
Eva Swanberg, omval ordinarie 1 år
Bo Ferm, omval suppleant 1 år
Håkan Rilöv, omval suppleant 1 år
Mötet valde revisorer och revisorsuppleanter enligt valberedningens förslag.

§ 15

Val av valberedning
Mötet valde Mirjam Axner till sammankallande i valberedningen i 1 år samt Lena
Haraldsson i 2 år.
Dessutom kvarstår Carin Träffe.

§ 16

Beslut om omedelbar justering av § 13 – 15
Punkterna 13 – 15 förklarades omedelbart justerade.

§ 17

Vandringspris
Jörgen Sandberg med Caper Cailie’s Vodoo Spot tilldelades Field Trial Trophy och
detta överlämnas vid ett senare tillfälle.

§ 18

Motioner till SSRK:s fullmäktige
1. Från Chesapeake Bay Retrieverklubben – Stamboksföring av WD resultat
Mötet yrkar på avslag.
2. Från Chesapeake Bay Retrieverklubben – WDQ som merit för det kopplade
championatet SE UCH
Mötet yrkar på avslag.
3. Från Flat coated retrieverklubben – revidering av skalorna för
egenskapspoäng på SSRKs B‐prov
HS svarar att man tillsatt en beredning och finner därmed motionen besvarad.
4. Från SSRK Västernorrland – att återinföra fullmäktigemöte vartannat år och
med representantskapsmöte det år som fullmäktigemöte inte anordnas
Mötet föreslår avslag.
5. Från SSRK Östergötland – tillsättande av arbetsgrupp vars uppgift skulle vara
att utreda HS arbetsrutiner, beslutsgångar och allt i övrig av föreningsteknisk
karaktär som gruppen anser vara nödvändigt för att säkerställa stadgemässigt
och etiskt/moraliskt riktiga beslutsgångar inom HS
Mötet föreslår avslag.

§ 19

Övriga frågor
1. Stadgeändringarna
De föreslagna stadgeändringarna diskuterades. Det var årsmötets tydliga
ståndpunkt att SSRK södra inte ställer sig bakom stadgeändringarna.
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2. A‐provskonferensen
Bosse Ferm redogjorde lite om vad som avhandlats på A‐provskonferensen då
det framkom att det spridits felaktiga uppgifter. Från SSRK södra var förutom
Bosse även Annika Hecktor och Håkan Persson närvarande. Mirjam Axner och
P‐A Norling ingår i A‐provskommittén. Det kommer att bli någon form av
central anmälan och förhoppningsvis ett rättvisare system. Likaså kommer
domartillsättningen att ske centralt.
3. Delegater till Fullmäktigemötet 12‐13/5
Styrelsen får i uppdrag att utse lämpliga delegater att företräda SSRK södra.
4. Medlemsvård
Styrelsen har sedan tidigare bestämt att man i år ska ha en medlemsdag. Till
denna kommer en separat arbetsgrupp att tillsättas.
Owe Rindstrand kom med förslaget att ha en gemensam träff med rasklubb‐
arna i avdelningen för att kunna hjälpa varandra och ha aktiviteter ihop.
Eva Ferm tog upp problemet med att kunna kontrollera om de som anmäler
till prov är medlemmar eller inte. Berit Persson Qvist är den i avdelningen som
är behörig i det centrala medlemsregistret.
5. Avtackning
Avgående styrelsemedlem som var på plats avtackades – Helén Håkansson
Hedlundh.
Championatdiplom och blommor delades ut till Jörgen Sandberg, Jonas
Sandberg, Tomas Nilsson, Helén Hedlundh Håkansson samt Hans och Carin
Follin.
§ 20

Mötets avslutande
Mötesordförande Lilian Jonsson tackade för visat intresse och lämnade över
klubban till den nya ordföranden Jan Alenfall och förklarade därefter mötet
avslutat.
Vid protokollet
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