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Protokoll fört vid årsmöte för SSRK:s södra avdelning, i Hörby 2013‐03‐02
§1

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

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes. 26 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
Lena Haraldsson och Christina Drottsgård valdes till justeringsmän.

§6

Beslut om närvaro‐ och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar
3 st icke medlemmar närvarade vid mötet och det beslöts att dessa fick närvaro‐
och yttranderätt.

§7

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelsen var införd i Apportören 4/12 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.
Resultat‐ och balansräkningen redogjordes för.
Leif Jonsson föredrog revisorernas berättelse.
Berättelserna godkändes och lades till handlingarna.

§ 10

Fastställande av balans‐ och resultaträkning för 2012
Balans‐ och resultaträkningen fastställdes och lades till handlingarna.
Uppkommen förlust förs vidare i löpande räkning.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Protokoll årsmöte 2013
Sidan 2 av 5

§ 12

Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:
a) Verksamhetsplan för kommande år
Mötet gavs tid för genomläsning av verksamhetsplanen som diskuterades något.
Bl a framkom förslag om att ordna en gemensam föreläsning med SKK ang HD‐
index för att få ned kostnaderna. Styrelsen tittar på detta. Därefter godkändes
verksamhets‐planen och lades till handlingarna.
b) Rambudget för kommande år
Utbildning diskuterades, framför allt gällande subventionering av enstaka kurser.
Mötet godkände den föreslagna budgeten för kommande verksamhetsår efter
att ha justerat Spaniel till – 10 000 SEK.
c) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter,
provledare, kommissarier, kommittédeltagare samt de personer som kör för
att hämta vilt till prov
Mötet beslöt en telefonersättning à 1 500 SEK/år till ordinarie
styrelsemedlemmar samt 600 SEK/år till suppleanterna.
Resersättning enl SKK:s policy d v s en statlig ersättning (f n 18.50 SEK per mil)
Revisorerna begär ersättning och mötet beslöt att de får en ersättning av 800
SEK/person.

§ 13

Val av ordförande
Mirjam Axner 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
Mirjam Axner föredrog valberedningens förslag:
Ordinarie ledamöter:
Berit Persson Qvist, omval 2 år
Susanne Nilsson, nyval 2 år
Birthe Löfqvist, nyval 2 år
Dessutom kvarstår Anette Björgell, Håkan Persson och Hans Follin 1 år.
Suppleanter:
Carina Persson, nyval 1 år
Annika Hecktor, 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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§ 14

Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter
Mirjam Axner 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 Bo
Olofsson i 2 år. Dessutom kvarstår Lena Haraldsson.

§ 16

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

§ 17

Motioner till SSRK:s fullmäktige
a) Från SSRK Östergötland – Tillsättande av arbetsgrupp för att utreda det
stora antalet bortlottningar på Retrieverjaktprov
Mötet föreslår bifall.
b) Från SSRK Östergötland – Ändring av lottningsregel i RoA för att så många
olika hundar som möjligt ska prövas på Retrieverjaktprov B
Mötet föreslår avslag.
c) Från SSRK Östergötland – Betalningsgaranti av SSRK till avdelningar och
rasklubbar avseende betalningar från SSRK Prov
Mötet föreslår avslag.
d) Från Labradorklubben – Ang rasklubbarnas avgift till SSRK
Mötet föreslår avslag.
e) Från Labradorklubben – Ang kallelser till utbildning m m
Mötet föreslår avslag.
f) Från Labradorklubben – Ang höjning av exteriörpriset för bruksavels‐ och
bruksuppfödardiplom
Prissättningen 1:a, 2:a, o s v används inte längre på utställning så motionen
faller. Mötet föreslår avslag.
g) Från Goldenklubben – GRKs klubbstyrelse yrkar på att fullmäktige beslutar
att upplösa SSRK så att klubben upphör från och med år 2015 och att HS ges
uppdraget att tillsammans med avdelningar, rasklubbar och SKK bilda nya
specialklubbar att representera våra raser framöver.
Motionen är lite otydlig i sin formulering. Mötet föreslår avslag som den nu
ligger. Om det klart hade framkommit en delning och att man skulle dela till en
Retrieverklubb och en Spanielklubb hade mötet tillstyrkt motionen.
h) Från Goldenklubben – GRKs klubbstyrelse yrkar på att fullmäktige beslutar
att rasklubbsavgiften ska fastställas för nästkommande år respektive
nästnästkommande år, istället för som idag för året efter.
Mötet föreslår bifall.
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i) Från Goldenklubben – GRKs klubbstyrelse yrkar på att fullmäktige uppdrar
åt SSRK:s huvudstyrelse att tillsätta en arbetsgrupp som ser över rasklubbarnas
ansvar för och delaktighet i den jaktliga verksamheten i SSRK.
Mötet föreslår avslag.
j) Från Goldenklubben – GRKs klubbstyrelse yrkar härmed om att SSRK:s
huvudstyrelse till samtliga rasklubbar under 2013 återbetalar 4 kronor av årets
debiterade rasklubbsavgift om 10 kronor
Mötet föreslår avslag.
§ 18

Ärenden som avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som
anmälts till avdelningsstyrelsen
a) Vandringspris
Styrelsen har beslutat att inga nya vandringspris ska inrättas. Däremot vet man
inte riktigt hur vi ska göra med gamla pris. Mötet beslöt att styrelsen får i
uppdrag att värdera priserna och kontakta donatorerna. Kanske kan man skänka
några till SKK:s museum alt lämna till den som har flest inteckningar.

§ 19

Övriga frågor
a) Protokoll
Bosse Ferm önskar att protokollen publiceras på hemsidan snabbare än vad som
skett på senare tid.
Sekreteraren svarar att det bara varit tiden som inte räckt till och ska försöka
skriva dem lite snabbare.
b) SSRK södra fyller 50 år
En kommitté bör tillsättas för att fira vårt 50 års jubileum. Styrelsen får i uppdrag
att ordna detta.
c) Avtackning
Avgående styrelsemedlemmar som var på plats avtackades – Per Ekelund och
Susanne Mayer Nilsson.
Championatdiplom, utmärkelser och blommor delades ut till Mikael Svensson,
Jörgen Sandberg, Annika Hecktor, Monica Almqvist, Jan Strobel, Anna‐Karin
Lönntoft, Ann‐Margret Jönsson samt Lilian Jonsson.

§ 20

Utdelning av Field Trial Trophy
Jörgen Sandberg med Caper Cailie’s Vodoo Spot tilldelades Field Trial Trophy.
Jörgen lät meddela att tavla nummer 5 tyvärr inte kan hittas.
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§ 21

Mötets avslutande
Mötesordförande Lilian Jonsson tackade för visat intresse och lämnade över
klubban till ordförande Jan Alenfall och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
Mötessekreterare

Lilian Jonsson
mötesordförande

Lena Haraldsson

Christina Drottsgård

