Protokoll fört vid ÅRSMÖTE 2011
SSRK Västerbotten
Datum: 2011-03-20
Plats: Studiefrämjandets lokal i Umeå
§1 Mötets öppnande
Avdelningens ordförande, Ingrid Björne förklarade mötet öppnat.
§2 Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades av årsmötet som behörigen utlyst.
§3 Fråga om röstlängd
Samtliga närvarande är medlemmar, röstlängd upprättas vid behov.
Närvarolista se bilaga
§4 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Ingrid Björne
§5 Av styrelsen utsedd mötessekreterare.
Susanna Johansson anmäldes.
§6 Val av 2 stycken protokolljusterare
Till justerare tillika rösträknare valdes Katarina Nordström och Lena Lundmark.
§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar
Samtliga närvarande är medlemmar.
§8 Fastställande av dagordning
Dagordningen kunde godkännas med smärre justeringar.
§9 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Ingrid Björne, godkändes och lades
därefter till handlingarna.
§10 Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning
Ulrika Larefalk föredrog bokslut, resultat- och balansräkningen som godkändes och
lades till handlingarna. Påpekades att äganderätten till avdelningens hemsida bör
kontrolleras. Ulrika reder ut detta.
§11 Föredragning av revisionsberättelsen
Lena Persson föredrog revisionsberättelsen som därefter lades till handlingarna.
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§13 Verksamhetsplan 2011
Här hänvisades till sektionernas verksamhetsplaner angående den officiella
verksamheten. Utbildningar som sker i samarbete inom avdelningen:
utställningsfunktionärer, provledare, WT-domare. Årsmötet godkände innehållet men
vill att en plan upprättas specifikt för avdelningen. Denna skall godkännas av
avdelningsstyrelsen.
§14 Budget 2011
Ingrid Björne läste upp budgeten. Mötet godkände styrelsens förslag till budget för
2011. Beslöts att Ulrika undersöker vilken kostnaden för bankgirokonto är.
§15 Reseersättning och traktamenten
Årsmötet beslutade att tillämpa lägst gällande statlig norm för reseersättning samt att
inga traktamenten ska betalas ut.
§17 Val av 3st styrelseledamöter (2år) samt 1st ledamot (1år – fyllnadsval)
Till styrelseledamöter för 2 år valdes:
Omval: Susanna Johansson och Ulrika Larefalk
Nyval: Daniel Stenborg
Till styrelseledamot för 1 år valdes:
Nyval: Daniel Brännström
§16 Val av ordförande
Till ordförande för 1 år valdes Ingrid Björne.
§18 Val av suppleanter i styrelsen
Till styrelsesuppleanter valdes:
Nyval: Lena Lundmark och Maria Kuusela.
Tjänstgöringsordning enligt bokstavsordning sorterat på förnamn.
§19 Val av revisorer och revisorsuppleanter
Revisorer ordinarie: omval Erik Björne och Lena Persson
Revisorssuppleanter: omval Åke Andersson och nyval Katarina Nordström
§20 Val av valberedning
Sektionsstyrelserna tjänstgör som valberedning till 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
Det uppdrogs åt avdelningsstyrelsen att utse representanter samt var sin samt personlig
suppleant för dessa.

§23 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet
eller som anmälts till avdelningsstyrelsen
 Ansökan om viltspårdomare.
Susanna Johansson, skellefteåsektionen, har lämnat in en ansökan om att få bli
viltspårdomare.
Beslut: Avdelningen tillstyrker att Susanna Johansson skall få bli viltspårdomare.
§24 Aktuella motioner
Motionerna läses upp av Ingrid Björne


Östras motion ang. delning
– Avslås idag i nuvarande form då ingen konsekvensanalys har gjorts.








Östgötas motion ang. SEJCH för Retriever
Östgötas motion ang. regler för redovisning av B-prov
FRK:s motion ang. kommitté att företräda uppfödarna
Tollarkl. motion ang. testikelstatus för arbetschampionat
LRK:s motion ang. uppdatering av typstadgar för rasklubbar
LRK:s motion ang. upplösning av SSRK

-Avslås
-Avslås
-Tillstyrkes
-Tillstyrkes
-Tillstyrkes
-Avslås

§25 Avtalet mellan Västerbottensavdelningen och sektionerna
Beslut att avtalet oförändrat löper vidare.
§26 Övriga frågor
Inga anmälda.
§27 Mötets avslutande
Ingrid Björne förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Mötessekretare
Susanna Johansson

______________________________
Mötesordförande
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_____________________________
Justerare
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______________________________
Justerare
Lena Lundmark
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