
   

 

Protokoll fört vid  

SSRK Västerbottens ÅRSMÖTE  

 
Datum: 2010-02-27 

Plats: Studiefrämjandets lokal i Skellefteå  

 
§1 Mötets öppnande  

Avdelningens ordförande, Ingrid Björne förklarade mötet öppnat  

 

§2 Mötets behöriga utlysande  

Mötet förklarades av årsmötet som behörig utlyst  

 

§3 Fråga om röstlängd  

Samtliga närvarande är medlemmar, röstlängd upprättas vid behov.  

 

§4 Val av mötesordförande  

Till mötesordförande valdes Ingrid Björne 

 

§5 Val av mötessekreterare. 

Till mötessekreterare valdes Susanna Johansson 

 

§6 Val av 2 stycken protokolljusterare  

Till justerare tillika rösträknare valdes Katarina Nordström och Anki Fältman. 

 

§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningensmedlemmar  

Samtliga närvarande är medlemmar. 

 

§8 Fastställande av dagordning  

Dagordningen kunde godkännas med smärre justeringar.  

1st övrig fråga anmäldes 

  

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse  

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Ingrid Björne, godkändes och lades 

därefter till handlingarna, med påpekan att det endast var 8 i stället för 10 deltagare på 

diplomeringen, varav 4 st från goldenklubben. 

 

§10 Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning  

Ulrika Larefalk föredrog bokslut, resultat- och balansräkningen som godkändes och 

lades till handlingarna.  

 

§11 Föredragning av revisionsberättelsen 

Erik Björne föredrog revisionsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.  

 

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

 



 

§13 Verksamhetsplan 2010 

Ingrid Björne läste upp. En fråga om A-prov diskuterades, frågan hänvisades till 

sektionerna. Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2010 med 

tillägg ”Fältprov för spaniel i Piteå”.  

 

§14 Budget 2010  

Mötet godkände styrelsens förslag till budget för 2010. Om möjlighet finns ändras 

plusgirokontot till en billigare typ av konto. 

 

§15 Reseersättning och traktamenten  

Årsmötet beslutade att tillämpa lägst gällande statlig norm för reseersättning samt att 

inga traktamenten ska betalas ut.  

 

§16 Val av ordförande  

Till ordförande för 1 år valdes Ingrid Björne.  

 

§17 Val av övriga styrelseledamöter  

Till styrelseledamöter för 2 år valdes:  

Omval:Gunhild Björne och Britt-Marie Nordgren 

Nyval: Ingrid W idmark 

 

§18 Val av suppleanter i styrelsen  

Till styrelsesuppleanter valdes:  

Omval: Kristina Viklund 

Nyval:   Gudrun Kågström 

Tjänstgöringsordning enligt bokstavsordning sorterat på efternamn. 

 

§19 Val av revisorer och revisorsuppleanter  

Omval revisorer ordinarie: Erik Björne och Lena Persson. 

Omval revisorssuppleanter: Åke Andersson och Carina Sjöström. 

 

§20 Val av valberedning  

Uppdrogs åt sektionerna att utse i samarbete med avdelningen. 

 

§21 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-20  

Det beslöts om omedelbar justering av punkterna 16-20 

 

§22 Val av representanter till fullmäktige  

Uppdrogs åt sektionerna att utse var sin representant samt personliga suppleanter för 

dessa. 

 

§23 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet  

       eller som anmälts till avdelningsstyrelsen 

Inga inkomna. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

§24 Aktuella Motioner  

Motionerna läses upp av Ingrid Björne 

 

 Att få arrangera ytterligare ett ordinarie fältprov i klass NKL i springerklubbens regi

 AVSTYRKES 

 Att få arrangera officiella enkelt vatten/vatten prov i springerklubbens regi 

AVSTYRKES 

 SSRK Östra om delning av klubben. AVSTYRKES 

 SSRK Östergötland om fullständiga regler särskilda B-prov. AVSTYRKES – till 

regelkommittén 

 SSRK Östergötland om tillsättande av arbetsgrupp för utredning av bortlottning på 

B-prov. AVSTYRKES – dyrt. 

 SSRK Östergötland om avdelningars och rasklubbars påverkan av beslut om 

antagning av nya jaktprovsdomare för Spaniel och Retriever. TILLSTYRKES 

 SSRK Östergötland om återinförande av vilt i ekl, B-prov. AVSTYRKES. Frågan 

hänskjuts till regelkommittén. 

 

§25 Ett medlemskap – ett SSRK samt nya jaktprovsbestämmelser. 

Ett medlemskap – ett SSRK.  Mötet ställer sig positivt till ett fortsatt arbete mot ett 

medlemskap och med organisationsutredningen. 

 

Nya jaktprovsbestämmelser. 

Spaniel: 

 Ser bra ut (förutom skogsprovsbiten.) Man kan i st minska antalet hundar vid ett 

skogsprov.  

 Utländska meriter bör godkännas 

 Undantag från bortlottning – Alla ska starta på lika villkor. 

 Grundtanken med reglerna är bra men de bör finputsas en del. 

Beslut: Erik Björne uppdras att skicka in ett svar på detta, IW (skellefteå) samt LW 

(Umeå) lämnar in eventuella synpunkter till EB. 

 

Retriever: 

 För både A-provsregler och B-provsregler saknas motiveringar till 

förändringarna. 

 Gällande A-prov vet vi EJ vad som ska förändras då det EJ klart framgår. 

 Gällande B-prov framgår det EJ klart vad vi ska ta ställning till. 

 

§2 Att ekl ska dömmas av två domare – AVSLAG – dyrt och fungerar ej i norrland. 

 

§3 ID-märkning/årtal – BIFALLES 

Begränsade prov – företräde för domare  - Reglerna lika som för spaniel. Alla startar 

på lika villkor.  Förslag: i ROA kan skrivas in att vid lottning kan hänsyn tas till 

markägare, kommissarie, provledare och domare. 

 

§6 Klassindelning – landprov – AVSLÅS – hela idén med landprov ogillas. 

 



§7 Land och vatten – AVSLAG 

     Kvalitet på vilt – Ambitionen är rätt men skrivningen är luddig. 

 

 

 

 

§8 Ökl – AVSLAG 

 Nkl – AVSLAG ger krångliga prov 

 Ekl – land och vatten - AVSLAG  

 Konkurrens – AVSLAG – Hela idén med tävling i B-prov ogillas skarpt. 

 Dummies eller vilt – AVSLAG. 

 Praktiskt jpr – AVSLAG 

 

§9 Högljudd handling – BIFALLES 

 Simteknik – AVSLAG 

 Spår borttaget – BIFALLES 

 Vattenglädje – faller då hela idén med landprov ogillas. 

 

§12 Prissättning – AVSLAG 

 Praktiskt prov – AVSLAG står redan i reglerna. 

 

Fråga.  Vad ska gälla i championatsregler? 

 

§15 Särskilt prov – BIFALLES 

 

OBS! Alla ”bör” ska tas bort ur reglerna och ersättas med ”ska” eller annat adekvat 

uttryck som inte skapar diskussion och osäkerhet om vad som gäller. 

 

JN (Umeå) kommer in med synpunkter. 

 

§26 Avtalet mellan Västerbottensavdelningen och sektionerna

Beslut att avtalet löper vidare. 

 

§27 Övriga frågor 

En begäran från Ingrid Björne att alltid skicka läskvitto på de mail där hon begär 

detta. Samtliga i styrelsen meddelas detta och en förbättring önskas. 

 

§28 Mötets avslutande  

Ingrid Björne förklarade mötet avslutat  

 

Vid protokollet  Justeras:  

 

_____________________________  ______________________________  

Mötessekretare  Mötesordförande  

Susanna Johansson  Ingrid Björne  

 

_____________________________  ______________________________  

Justerare  Justerare  

Katarina Nordstöm  Anki  

 



 

 

 


