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Protokoll fört vid årsmöte för SSRK:s södra avdelning, i Hörby 2018-03-03
§1

Mötets öppnande
Ordförande Bartek Brejski 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
Sverker Haraldsson valdes till mötesordförande.

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen har utsett Ebba Petersson som protokollförare vid årsmötet.

§5

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

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar
Det fanns inga personer närvarande på mötet som inte är medlemmar.

§7

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelsen var införd i Apportören 4/2017 och har legat på avdelningens hemsida
och Facebook i stadgeenlig tid. Mötet förklarades behörigt utlyst.

§8

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes efter att § 17 Motioner till Fullmäktige
stryks.
Två punkter ska tas upp på övriga frågor
Avdelningens ekonomi för Retriever mästerskapet.
Medlemmarnas engagemang i andra klubbar.

§9

Föredragning av
a) avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse
Mötet gavs tid för genomläsning av verksamhetsberättelsen.
Det uppmärksammades att det saknades information om Agneta Joonas.
Agneta ansvarat för FB-R under 2017, och även kommer att vara ansvarig för FBR under det kommande året.
Berättelsen godkändes därefter och lades till handlingarna.
b) årsbokslut med balans- och resultaträkning
Resultat- och balansräkningarna redogjordes för mötet. Dessa lades till
handlingarna.
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c) revisorernas berättelse
Håkan Persson föredrog revisorernas berättelse. Denna godkändes och lades till
handlingarna.

§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning för 2017
Mötet beslutade att uppkommen vinst förs vidare i kommande års budget.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 12

Presentation av och beslut om styrelsens förslag till
a) verksamhetsplan för kommande år
Mötet gavs tid för genomläsning av verksamhetsplanen som diskuterades.
Därefter godkändes verksamhetsplanen och lades till handlingarna.
b) rambudget för kommande år
Mötet beslutar att godkänna den föreslagna budgeten för kommande
verksamhetsår. Mötet ser gärna att styrelsen arbetar för ett mindre underskott
än budgeterat.
c) villkor för reseersättning för avdelningens funktionärer
Mötet beslutade om reseersättning enligt SKK:s policy d v s, lika med av
Skatteverket beslutad högsta skattefria ersättning (f n 18.50 SEK per mil).

§ 13

Val av ordförande
Jan Alenfall föredrog valberedningens förslag:
Bartek Brejski, omval 1 år.
Mötet valde enhälligt Bartek Brejski till ordförande under ett år.
Val av övriga ledamöter och suppleanter samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
Jan Alenfall föredrog valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:
Lisa Hansson, omval 2år
Ebba Petersson, omval 2år
Sofia Palmqvist, Nyval 2år

Dessutom kvarstår Lisa Lyhagen, Niclas Brännström och Berit Persson Qvist
på 1 år.
Mötet valde enhälligt ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag.
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Jan Alenfall föredrog valberedningens förslag till suppleanter:
Jonas Brink, omval 1 år
Joakim Persson, nyval 1år
Mötet valde (i tjänstgörningsordning) Jonas Brink och Joakim Persson till
styrelsens suppleanter.
§ 14

Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
Jan Alenfall föredrog valberedningens förslag:
Lena Hodder, nyval ordinarie 1 år
Jennifer Kolm, 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 Jan Alenfall till sammankallande i valberedningen på omval 1 år
samt Anette Björgell som ledamot nyval 1 år och Sverker Haraldsson som
ledamot nyval på 1år.

§ 16

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

§ 17

Övriga frågor
En fråga togs upp av Håkan Persson. Ekonomin för mästerskapet måste
förbättras, då arrangerade avdelningar får stå för en stor del av förlusten.
Fördelningen av kostnaderna bör solidariskt ske av samtliga avdelningar inom
SSRK.
Styrelsen ska skriva ihop en motion kring delat solidariskt ansvar mellan
avdelningarna till fullmäktige 2019.
Medlemmarnas medverkan i andra klubbar, framförallt i Swedish Gun League
togs upp på mötet.
Frågan berör många av avdelningarnas medlemmar, provledare m.fl.
Det diskuterades ingående om hur man ska ställa sig i den här frågan.
Mötet kom fram till att det är mycket som behöver redas ut. Frågan behöver
framför allt utredas av huvudstyrelsen i SSRK.
Avdelningsstyrelsen bad medlemmarna i södra avdelningen att skriva ner och
skicka in sina åsikter så att styrelsen kan arbeta vidare med detta.
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§ 18

Utdelning av diplom
Championatrosett och blommor delades ut till
Karin Rankloo med SEJCH Isle of Islay
Anders Carlsson med SEJ(A)CH Charmas Keen Art
Katarina Pedersen med SEJ(J)CH Meadowlark Nore
Jonas Brink med SEJCH Like’ims Keilis Ghibi
Jan Alenfall med SEJ(T)CH Qourageous Quicksilver Vom Lech- Toller Nest
Alexandra Parnlid med DK SE UCH Rus n’ Riv Tråpid Whos that love
med SEVCH Rus n’ Riv Stareq Waterloo
med SEVCH Rus n’ Riv Tråpid Whos that love
med SEVCH Rus n’ Riv I don’t want to miss a thing
Ulrika Hall
med DKUCH Solvingas Kachina Af Dezzley
med SEVCH Solvingas Kachina Af Dezzly
Gåvor för avtackning utdelades till
Bo Ferm för vilthantering.
Sofi Rosén för sitt styrelseuppdrag och Håkan Persson för sitt
Revisor jobb.
Ann-Kristin Nilsson för sitt arbete i valberedningen.
Jörgen och Rita Sandberg erhöll förtjänsttecken i Brons.

§ 19

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

Vid protokollet
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