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Protokoll fört vid årsmöte för SSRK:s södra avdelning, i Hörby 2016-03-05
§1

Mötets öppnande
Ordförande Anna von Blixen-Finecke hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes. 33 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 Jennifer Kolm som protokollförare vid årsmötet.

§5

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med
ordföranden skall justera protokollet
Bo Ferm och Anette Björgell valdes till justeringsmän.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar
En person som inte är medlem närvarade vid mötet och det beslöts att denna
fick närvaro- och yttranderätt.

§7

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelsen var införd i Apportören 4/2015 och har legat på avdelningens hemsida i
mycket god tid. Mötet förklarades behörigt utlyst.

§8

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§9

Föredragning av
a) avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse
Mötet gavs tid för genomläsning av verksamhetsberättelsen.
Berättelsen godkändes efter mindre redaktionella ändringar och lades därefter
till handlingarna.
b) årsbokslut med balans- och resultaträkning
Resultat- och balansräkningarna redogjordes för. Dessa lades till handlingarna.
c) revisorernas berättelse
Håkan Persson föredrog revisorernas berättelse. Denna godkändes och lades till
handlingarna.
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§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning för 2015
Mötet beslutade att uppkommen vinst förs vidare i löpande räkning.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 12

Presentation av och beslut om styrelsens förslag till
a) verksamhetsplan för kommande år
Mötet gavs tid för genomläsning av verksamhetsplanen som diskuterades något.
Mötet beslutade att lägga till ett särskilt prov samt en NKL-utbildning samt även
göra vissa redaktionella ändringar. Därefter godkändes verksamhetsplanen och
lades till handlingarna.
b) rambudget för kommande år
Mötet godkände den föreslagna budgeten för kommande verksamhetsår med
ändringen att ta bort kostnaden för webmaster.
c) villkor för reseersättning för avdelningens funktionärer
Mötet beslutade om resersättning enligt SKK:s policy d v s en statlig ersättning
(f n 18.50 SEK per mil).

§ 13

Val av ordförande
Janne Stihl föredrog valberedningens förslag:
Anna von Blixen-Finecke, omval 1 år.
Mötet valde enhälligt Anna von Blixen-Finecke till ordförande under ett år.
Val av övriga ledamöter och suppleanter samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
Janne Stihl föredrog valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:
Sofié Rosén, nyval 2 år
Petra Ingemansson, nyval 2 år
Lisa Hansson, nyval 2 år
Jennifer Kolm, fyllnadsval 1 år
Dessutom kvarstår Berit Persson Qvist och Niclas Brännström 1 år.
Mötet valde enhälligt ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag.
Janne Stihl föredrog valberedningens förslag till suppleanter:
Ebba Petersson, nyval 1 år
Sofia Larsson, nyval 1år
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Mötet valde (i tjänstgörningsordning) Ebba Petersson och Sofia Larsson till
styrelsens suppleanter.
§ 14

Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
Janne Stihl föredrog valberedningens förslag:
Håkan Persson, omval ordinarie 1 år
Lena Haraldsson, omval ordinarie 1 år
Bo Ferm, omval suppleant 1 år
Håkan Rilöv, omval suppleant 1 år
Mötet valde revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

§ 15

Val av valberedning
Mötet valde Ann-Kristin Nilsson till sammankallande i valberedningen i 1 år samt
Bartek Brejski som ledamot i 2 år. Dessutom kvarstår Jan Alenfall i 1 år.

§ 16

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

§ 17

Övriga frågor
Årsmötet noterade vikten av att ändra firmateckningsrätten så fort det går så att
den nya kassören kan komma igång snabbt.
Idéen med ett förmöte till årsmötet diskuterades.
Sverker Haraldsson presenterade arbetsgruppen för en framtida retrieverklubb
och informerade om att alla kan skicka in förslag och idéer till gruppen.
Jennifer Kolm presenterade den nya webmastern som styrelsen utsett. Hon
heter Katarina Forsberg.
Förtjänsttecken brons delades ut till Bo och Eva Ferm som även fick blommor och
present för sitt stöd till avdelningen under 2015. Blommor och/eller present gavs
även till Annika Hecktor, Mirjam Axner, Anders Carlsson, Anette Björgell samt
medlemmarna i valberedningen. Inga avgående styrelseledamöter var på plats
utan dessa kommer den nyvalda styrelsen avtacka vid tillfälle. Present kommer
även skickas till Lilian Jonsson.

§ 18

Utdelning av Field Trial Trophy samt diplom
Magnus Nilsson tilldelades Field Trial Trophy.
Championatrosett och blommor delades ut till Ann-Kristin Nilsson, Lena
Haraldsson samt till Sverker Haraldsson.
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§ 19

Mötets avslutande
Mötesordförande Sverker Haraldsson tackade för visat intresse och förklarade
därefter mötet avslutat.

Vid protokollet
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