Protokoll fört vid
SSRK Västerbottens ÅRSMÖTE 2009
Datum: 2009-02-15
Plats: Totohallen Skellefteå
Mötets öppnande:
Avdelningens ordförande, Bertil Furberg förklarade mötet öppnat
§1 Fastställande av röstlängd
Lista skickas runt. Se bilaga 1.
§2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Bertil Furberg
§3 Anmälan av mötessekreterare.
Till mötessekreterare anmäldes Susanna Johansson vilket godkändes av mötet.
§4 Val av 2 stycken protokolljusterare och rösträknare.
Till justerare tillika rösträknare valdes Ingrid Björne och Markku Haapamäki.
§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar
Samtliga närvarande är medlemmar och har rösträtt (se bilaga 1)
§6 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet förklarades av årsmötet som behörig utlyst
§7 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§8 Verksamhetsberättelse, Balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Bertil Furberg. Berättelsen
godkändes av mötet. Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna.
Årsbokslut, balans- och resultaträkning gicks igenom. Ett förtydligande av
resultatrapporten över de enskilda kostnadsområdena ska lämnas ut till de av
mötesdeltagarna som så önskar.
Revisorernas berättelse lästes upp, en diskussion om innehållet hölls.

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.
§10 Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag
föregående avdelningsmöte gett till avdelningsstyrelsen.
Inga uppdrag från föregående möte förelåg.
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§12Verksamhetsplan 2009 - Budget 2009 - Reseersättning och traktamenten
Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2009.
Mötet godkände styrelsens förslag till budget för 2009.
Årsmötet beslutade att tillämpa skatteverkets lägsta rekommendation för
reseersättning, för närvarande 18,50 samt att inga traktamenten ska betalas ut.
§13 Val styrelse
Till ordförande på 1år valdes
Till ledamot på 2år valdes

Ingrid Björne.
Ulrika Larefalk (omval)
Susanna Johansson (omval)
Lena Ronneklev (nyval)

Vid Fyllnadsval på 1år valdes Gunhild Björne (ers. Lisbeth Wikström-Frisén)
Britt-Marie Nordgren
(ers. Barbro Cederkvist-Marklund)
Till Suppleant på 1år valdes i tjänstgöringsordning Kristina Viklund och
Ingrid Widmark.
§14 Val av revisorer och revisorsuppleanter
Till revisorer valdes Erik Björne (nyval) och Lena Persson. (omval)
Till revisorssuppleanter valdes Åke Andersson och Carina Sjöström. (omval)
§15 Val av valberedning
Respektive sektion ansvarar för att utse en representant till valberedningen.

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Mötet beslöt att omedelbart justera punkterna.
§17. Aktuella motioner till Fullmäktige.
a. Grk angående mandatfördelning på fullmäktige.
- Avslag
b. WSSK angående mandatfördelning på fullmäktige.
- Avslag
c. LRK angående mandatfördelning på fullmäktige.
- Avslag
d. GRK angående ordförandekonferens.
- Avslag
e. GRK om seriös hundavel.
- Tillstyrkes
f. SSRK Östergötland om tidsbegränsning för ekl, B-prov.
- Tillstyrkes
g. SSRK Östergötland om återinförande av vilt i ekl, B-prov.
- Avslag
h. SSRK Östra om borttagande av kvalitetsbedömning på A-prov.
- Avslag
i. SSRK Östra om borttagande av släpspår i ökl, B-prov.
- Tillstyrkes
j. NSDTRK om införandet av ett Tollingjaktprovschampionat.
– Tillstyrkes
k. SSRK Östra om jämställande av praktiskt jaktprov med cert A-prov.
– Tillstyrkes

§18 Avtal mellan SSRK Västerbottensavdelningen och dess sektioner.
Avtalet godkändes av mötet. Det skickas till sektionernas ordförande för
underskrift.
§19 Förfarande vid nystart av sektion i Umeå.
 Under förutsättning att avtalet mellan avdelning och sektion är underskrivet av
sektionernas ordförande för avdelningen över medel till Umeåsektionen.
 Summan ska bestå av inventarier och pengar, den exakta summan beräknas
vid överförings datum. 30 000: - skall kvarstå på avdelningens konto.
Lämpligt överföringsdatum är vid Umeåsektionens konstituerande möte

§20 Allroundhunden HP
Styrelsen har missat att köpa in priser, den nya styrelsen åläggs att se till att
pristagarna erhåller sina priser.
Bästa Retriever:

Labrador Retriever SVCH Maihaugen’s Looking for Lester Ägare: Camilla
Engman
Bästa Spaniel:
Welsh Springer Spaniel Tawei’s Ralph Lauren Ägare: Åsa Berggren
§21 Övriga frågor
inga anmälda
§22 Mötets avslutande
Bertil Furberg förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Mötessekretare
Susanna Johansson

______________________________
Mötesordförande
Bertil Furberg

_____________________________
Justerare
Ingrid Björne

______________________________
Justerare
Markku Haapamäki.

