Protokoll fört vid
SSRK västerbottens
ÅRSMÖTE 2018
Datum: 2018-03-11
Plats: Studiefrämjandets lokal i Skellefteå
§1 Mötets öppnande
Avdelningens ordförande, Björn Bjuggren 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 Björn Bjuggren
§5 Av styelsen utsedd mötessekreterare.
Susanna Johansson anmäldes.
§6 Val av 2 stycken protokolljusterare
Till justerare tillika rösträknare valdes Ingrid Björne och Gunhild Björne
§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningensmedlemmar
Samtliga närvarande är medlemmar.
§8 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes utan justeringar. Övriga frågor får anmälas under
mötets gång.
§9 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs. Det konstaterades att samordningen
mellan avdelningen och sektionerna måste bli bättre.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§10 Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning
Kassören föredrog bokslut, resultat- och balansräkning. Handlingarna godkändes
och lades till handlingarna.

§11 Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§13 Verksamhetsplan 2018
Sektionernas verksamhetsplaner diskuterades och det beslutades att en egen
verksamhetsplan för avdelningen ska upprättas utifrån sektionernas planering.
§14 Budget 2018
Avdelningens budget gicks igenom. Då avdelningen har ett minusresultat kommer
sektionerna att bistå med medel. Budgeten godkändes och lades till handlingarna.
§15 Reseersättning och traktamenten
Årsmötet beslutade att tillämpa lägsta gällande statlig norm för reseersättning
samt att inga traktamenten ska betalas ut.
§16 Val av 3st styrelseledamöter (2år)
Till styrelseledamöter för 2 år valdes:
Omval: Gunhild Björne och Lovisa Ohlsson
Nyval: Sofia Svensson
§17 Val av ordförande
Till ordförande för 1 år valdes Björn Bjuggren.
§18 Val av suppleanter i styrelsen
Till styrelsesuppleanter valdes:
Omval: Carola Bergström
Nyval: Helena Marklund
§19 Val av revisorer och revisorsuppleanter
Revisorer ordinarie: Omval: Birgitta Holmqvist och Maria Holmgren
Revisorssuppleanter: Katarina Nordström och Erik Björne
§20 Val av valberedning
Umeåsektionen åläggs att ta fram en person till valberedningen.
Skellefteåsektionens ombud är Renee V.
Valberedningens förslag till avdelningsstyrelse ska ha inkommit senast
2019-01-31.
Sammankallande Renée.
§21 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16–20
Det beslöts om omedelbar justering av punkterna 16–20.

§22 Deltagare till funktionärsträffen 14-15 april.
Viltspår – Gun-Marie
Spaniel – Sofia, suppleant Daniel B
Retriever – Susanna, suppleant Jimmy
Utställning – Matilda suppleant Renée
§23 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet
eller som anmälts till avdelningsstyrelsen
Inga anmälda.
§24 Avtalet mellan Västerbottensavdelningen och sektionerna.
Beslutades att avtalet löper vidare på 1år.
§26 Övriga frågor
• Repskapsmötet – sektionerna får i uppdrag att fundera över om det är några
frågor som behöver tas upp. Björn Bjuggren åker som avdelningens
representant.
• Remisser – retrieverjaktprovsreglerna ska diskuteras inom sektionerna,
retrieverjaktansvariga ansvarar för att remissen besvaras.
• SKK utbildningsinformation – det informerades om att SKK ska hålla en
webbkurs via Facebook. Deltagande är valfritt.
• Viltspårs SM – bidrag till startavgift. Det informerades om att avdelningen
inte ska bidra till enskildas eller lags starter. Det är dock upp till varje sektion
att besluta hur de vill göra.

§27 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat
Vid protokollet
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