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Protokoll fört vid årsmöte för SSRK:s södra avdelning, i Hörby 2014‐03‐01
§1

Mötets öppnande
Mötet inleddes med ordförande Jan Alenfall hälsade alla välkomna. Sverker
Haraldsson (SSRK HS) höll ett tal till hedersmedlem Kjell Brästers minne. Kjell
avled hastigt tidigare i år och hedrades också med en tyst minut. Därefter
förklarade Jan Alenfall mötet öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes. 19 stycken röstberättigade deltog på mötet.

§3

Val av ordförande för mötet
Sverker Haraldsson 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
Pierre Andrén och Marie Svensson valdes till justeringsmän.

§6

Beslut om närvaro‐ och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar
Inga icke medlemmar närvarade vid mötet så det var lätt att konstatera att
samtliga hade närvaro‐ och yttranderätt.

§7

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelsen var införd i Apportören 4/13 och har legat på hemsidan sedan januari.
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§8

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§9

Föredragning av
a. Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse
Mötet gavs tid för genomläsning av verksamhetsberättelsen.
Medlemmarna önskar att skrivelserna listas på nytt i protokollen.
På nytt konstateras att det är ett stort medlemstapp och detta är tyvärr
generellt i hela landet och i samtliga hundklubbar.
Tollingjaktprov är en egen provform och ska ha en egen rubrik, d v s ej ingå i
Retrieverdelen. Något att komma ihåg till kommande verksamhetsberättelse.
Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
b. Årsbokslut med balans och resultaträkning
Resultat‐ och balansräkningen redogjordes för. Dessa lades till handlingarna.
c. Revisorernas berättelse
Eva Swanberg föredrog revisorernas berättelse. Denna lades till handlingarna.
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§ 10

Fastställande av balans‐ och resultaträkning för 2013
Balans‐ och resultaträkningen fastställdes och lades till handlingarna. Mötet
beslutade också att föra över 2013 års förlust i ny räkning.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 12

Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:
a. Verksamhetsplan för kommande år
Mötet gavs tid för genomläsning av verksamhetsplanen som därefter
godkändes och lades till handlingarna.
b. Rambudget för kommande år
Mötet godkände den föreslagna komprimerade budgeten för kommande
verksamhetsår.
c. Villkor för reseersättning till avdelningens funktionärer
Resersättning enl SKK:s policy d v s en statlig ersättning (f n 18.50 SEK per
mil). I övrigt kvarstår telefonersättningarna från årsmötet 2013: 1 500 SEK/år
till ordinarie styrelsemedlemmar, 600 SEK/år till suppleanterna samt 800 SEK
till revisorerna.

§ 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:
Hans Follin, omval 2 år
Håkan Persson, omval 2 år
Jennifer Kolm, nyval 2 år
Dessutom kvarstår Berit Persson Qvist, Birthe Löfqvist samt Susanne Nilsson 1 år.
Suppleanter (i tjänstöringsordning)
Carina Persson, omval 1 år
Daniel Nilsson, nyval 1år
Mötet valde övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen enligt valbered‐
ningens förslag.

§ 14

Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter
Lena Haraldsson föredrog valberedningens förslag:
Lis Sparre, nyval ordinarie 1 år
Eva Swanberg, omval ordinarie 1 år
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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 Ann‐
Kristin Nilsson i 2 år. Dessutom kvarstår Bo Olofsson.

§ 16

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

§ 17

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 18

Utdelning av Field Trial Trophy och diplom samt avtackning
Field Trial Trophy tilldelades Elderdale Tiree, Engelsk springer spaniel, Markus
Henrysson.
Avgående styrelsemedlemmar som var på plats avtackades – Anette Björgell och
Annika Hecktor.
Championatdiplom, utmärkelser och blommor delades ut till Glenbriar Damson
& Janne Stihl, Bergsandens Fore My Last Penny & Mikael Svensson, Searover
Gems Keela & Annika Hecktor, Justlike Black Wasp & Lena Haraldsson, Elderdale
Tiree & Markus Henrysson, Smedmästarens Hela & Camilla Paradis, Bluenosers
Sail Suhaili & Ruby Rydén, Hinnareds Änzo & Marita Gimsér samt Dainty’s
Wildfire & Eva Fernström.

§ 19

Mötets avslutande
Mötesordförande Sverker Haraldsson tackade för visat intresse och lämnade
över klubban till ordförande Jan Alenfall som förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
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