SSRK Södras årsmöte 2019-03-02, Hörby Brukshundklubb

Protokoll
§1

Mötets öppnande
Ordförande Bartek Brejski hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes – 33 röstberättigade medlemmar var närvarande.

§3

Val av ordförande för mötet
Sverker Haraldsson valdes att leda årsmötet.

§4

Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Sofia Palmqvist skriver protokoll.

§5

Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande ska justera
protokollet
Bo Ferm och Torbjörn Håkansson valdes till justerare och rösträknare.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar
Mötet beslutade att den icke-medlem som var närvarande hade närvaro- och yttranderätt.

§7

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet beslutade att årsmötet varit stadgeenligt utlyst.

§8

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§9

Föredragning av
a. avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
b. årsbokslut med balans- och resultaträkning
Bokslutet, balans- och resultaträkning gicks igenom och lades till handlingarna.
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c. revisorernas berättelse
Revisorerna lämnade en redogörelse och rekommenderade ansvarsfrihet för 2018 års
styrelse.

§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust
Mötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkningen samt att den uppkomna förlusten på
7148 kr balanseras i ny räkning.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen
Mötet beslöt att bevilja 2018 års styrelse ansvarsfrihet.

§ 12

Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till
a. verksamhetsplan för kommande år
Verksamhetsplanen presenterades och lades till handlingarna. Kritik framfördes mot att
inget B-prov i elitklass för retriever är planerat. Styrelsen har ansökt om att ställa in
utställningen i Hasslarp. Diskussioner om hur vi kan få fler funktionärer till verksamheten.
b. rambudget för kommande år
Budgeten presenterades och lades till handlingarna.
c. villkor för reseersättning till avdelningens funktionärer
Mötet beslöt att beloppet för skattefri bilersättning eller billigaste motsvarande resesätt ska
gälla.

§ 13

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Filip Ertzinger

valdes till ordförande på 1 år

Lisa Lyhagen

omval 2 år

Ulrika Hall

nyval 2 år

Åsa Söderberg nyval 2 år
Sofia Palmqvist, Lisa Hansson, Ebba Petersson sitter på kvarvarande mandat ännu 1 år.
Suppleanter:

Robert Mueller

nyval 1 år

Bo Tengberg

nyval 1 år
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§ 14

§ 15

§ 16

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Ingrid Lundqvist

nyval 1 år

Torbjörn Håkansson

nyval 1 år

Revisorssuppleanter:

Bo Ferm

omval 1 år

Håkan Rilöv

omval 1 år

Val av valberedning
Sverker Haraldsson

omval 1 år (sammankallande)

Janne Stihl

nyval 1 år

Bartek Brejski

nyval 1 år

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13, 14 och 15
Punkterna 13, 14 och 15 förklarades omedelbart justerade.

§ 17

Fullmäktige
SSRK´s fullmäktigemöte hålls den 18-19 maj. De sju motionerna som har inkommit till
fullmäktige presenterades och diskuterades. Medlemmar som vill påverka avdelningens
ställning i någon fråga uppmanas att kontakta styrelsen.
1. Kostnaden för stambokföring föreslås sänkas.
2 och 7. WT/mock trial föreslås bli officiella och stambokföras.
3. Apportören som nättidning.
4. Förkortad låsningsperiod för jaktprovsreglerna (retriever).
5. Utredning om ett medlemskap.
6. Fullmäktige ska hållas varje år och samordnas med funktionärsträffen.

§ 18

Övriga frågor
- Eftersom det inte finns någon styrelseledamot som på förhand tagit på sig ansvaret för vare
sig utställning eller retrieverjakt kan det bli svårt att genomföra all den planerade
verksamheten.
- Uttagningen till SM i viltspår diskuterades – vilka kriterier finns? Avdelningarna tycks ha olika
regler. Engagerade i frågan föreslås ta upp det med viltspårsansvarig som sedan kan ta det
vidare till avdelningens styrelse.
- Hur ska vi hitta funktionärer att vilja vara med kommittéer eller på andra sätt engagera sig?
Intresset att ta ansvar för och medverka till avdelningens verksamhet är minst sagt svalt,
samtidigt som det finns stora krav/önskemål om omfattande aktiviteter.
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§ 19

Avtackningar
Bartek Brejski – avgående ordförande
Niclas Brännström – avgående retrieveransvarig
Berit Qvist Persson – avgående utställningsansvarig
Joakim Persson – avgående från styrelsen
Jonas Brink – avgående från styrelsen
Sverker Haraldsson, Jan Alenfall och Anette Björgell – valberedning 2018
Mats Eliasson – spanieljaktchampionat till Smedmästarens Mollie
Sverker Haraldsson – mötesordförande årsmötet

§ 20

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

_________________________________
Sofia Palmqvist

Justeras

_________________________________
Sverker Haraldsson

_________________________________

_____________________________

Bo Ferm

Torbjörn Håkansson

