
 Protokoll Västerbottensavdelningens årsmöte 2013 
 Datum: 2013-03-17  Plats: Studiefrämjandet Umeå   
 

1 
 

§1 Mötets öppnande 

 Avdelningens ordförande Ingrid Björne hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Mötets behöriga utlysande 

 Mötet förklarades behörigen utlyst 

§3 Fråga om röstlängd 

 Upprättas vid behov.  

§4 Val av mötesordförande 

 Till mötesordförande valdes Ingrid Björne. 

§5 Av styrelsen utsedd mötessekreterare 

 Susanna Johansson är utsedd mötessekreterare. 

§6 Val av 2 stycken protokolljusterare samt rösträknare 

 Gunhild Björne och Susanne Stjernfeldt valdes till protokolljusterare tillika rösträknare. 

§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar 

 Alla närvarande på mötet är medlemmar 

§8 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes med ändringarna att §16 och §17 bytte plats samt §22 och §25 

 ströks med anledning av att detta är styrelsefrågor.  

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse  

 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Ingrid Björne, några tillägg gjordes varefter 

 verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.  

§10 Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning  

 Ulrika Larefalk föredrog bokslut, resultat- och balansräkning som godkändes och lades till 

 handlingarna. Tyvärr har medlemsantalet har sjunkit kraftigt, vilket påverkar budget och 

 inkomst för avdelningen. 

§11 Föredragning av revisionsberättelsen  

 Erik Björne föredrog revisionsberättelsen som därefter lades till handlingarna. 
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§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

§13 Verksamhetsplan 2012  

 Verksamhetsplanen föredrogs av mötesordförande Ingrid Björne. Några punkter lades till i 

 planen. Provledarutbildningen måste diskuteras med Micke Rönnbäck. Uttagningen till  

 Viltspårs-SM sker i Umeåsektionens regi i år. Ett gemensamt WT arrangeras den 6 juni i 

 samarrangemang mellan Umeå och Skellefteå samt Golden Retrieverklubbens 

 västerbottenssektion. 

§14 Budget 2011  

 Budgeten föredrogs. Mötet godkände styrelsens förslag för budget 2013. Posten  för 

 styrelsekostnader ändrades då den var för låg med avseende på reseersättningar.

  

§15 Reseersättning och traktamenten  

 Årsmötet beslutade att tillämpa lägsta gällande statlig norm för reseersättning        

 (f.n. 18,50 kr/mil)samt att inga traktamenten ska betalas ut.  

§16 Val av ordförande 

 Till ordförande för 1 år valdes Ingrid Björne.  

§17 Val av 3st styrelseledamöter (2år) 

 Susanna Johansson, Ulrika Larefalk och Daniel Stenborg omvaldes. 

§18 Val av suppleanter i styrelsen  

 Till styrelsesuppleanter valdes Björn Bjuggren och Maria Kuusela. Tjänstgöringsordning enligt 

 bokstavsordning sorterat på förnamn. (Björn nr 1 och Maria nr 2) 

§19 Val av revisorer och revisorsuppleanter  

 Revisorer ordinarie: omval Erik Björne och nyval Åke Andersson  

 Revisorssuppleanter: Lena Lundmark och Åsa Nenzén  

§20 Val av valberedning  

 Sektionsstyrelserna tjänstgör som valberedning till avdelningen.  
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§21 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-20  

 Det beslöts om omedelbar justering av punkterna 16-20  

§23 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till årsmötet eller som anmälts till årsmötet. 

 Inga ärenden inkomna eller hänskjutna. 

§24 Aktuella motioner till fullmäktige 

 Motionerna läses upp av Ingrid Björne  

 GRK – Återbetalning av rasklubbsavgift – Avslås (argumentation på HS tas i beaktande av 

representant) 

 GRK – Arbetsgrupp om rasklubbars delaktighet i beslut om jaktlig verksamhet  - Avslås  i den 

form det är skrivet, men det rekommenderas att styrelsen ser över arbetssättet 

 GRK – Om beslutsgången av rasklubbsavgift – Tillstyrkes 

 GRK – Upplösning av SSRK – Avslås 

 LRK – Höjning av exteriörpris för bruksavels och bruksuppfödardiplom.. –Avslås (oklar 

skrivning) 

 LRK – om kallelse till utbildning – Tillstyrkes 

 Österg –Betalningsgaranti – Tillstyrkes 

 Österg – Lottningsregler i ROA – Avslås 

 Österg – Arbetsgrupp om bortlottning - Avslås 

§26 Övriga frågor  

 Förslag till fullmäktige representant: Maria Kuusela tillfrågas. 

 Inga formella krav för deltagande i viltspår-SM inga finns, men mötet anser att hunden bör 

 vara SEVCH samt att föraren bör ha viss eftersökskompetens.  

§27 Mötets avslutande  

 Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.  

Vid protokollet   Justeras:  

_____________________________  ______________________________  

Mötessekretare   Mötesordförande  

Susanna Johansson   Ingrid Björne 

_____________________________  ______________________________  

Justerare    Justerare  

Susanne Stjernefeldt   Gunhild Björne 


