Protokoll för

SSRK Västerbottens ÅRSMÖTE 2017
Datum: 2017- 03- 05 kl 15.00
Plats: Studiefrämjandets lokal i Umeå
§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behöriga utlysande
Årsmötet har annonserats i Apportören samt på hemsidan.
§3 Fråga om röstlängd
Samtliga närvarande medlemmar har rösträtt. Röstlängd upprättas vid
behov.
§4 Val av mötesordförande
Björn Bjuggren valdes till mötesordförande.
§5 Av styrelsen utsedd mötessekreterare.
Ingrid Björne utsågs till mötessekreterare.
§6 Val av 2 stycken protokolljusterare
Till protokolljusterare utsågs Gunhild Björne och Ulrika Larefalk.
§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens
medlemmar
Samtliga närvarande är medlemmar.
§8 Fastställande av dagordning
Förelagd dagordning fastställdes.
§9 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen genomgicks och lades därefter till handlingarna.
§10 Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning
Bokslut, resultat- och balansräkning föredrogs och lades till handlingarna.

§11 Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs.
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret 2016.
§13 Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsplaner för 2017 finns hos våra sektioner.
§14 Budget 2017
Budget gicks igenom och godkändes.
§15 Reseersättning och traktamenten
Beslutades om lägsta statliga reseersättning (f n 18.50 /mil)
samt att inga traktamenten utbetalas.
§16 Val av 3st styrelseledamöter (2år)
Omval: Susanna Johansson, Ulrika Larefalk.
Nyval: Matilda Adolfsson
§17 Val av ordförande (1 år)
Till ordförande valdes Björn Bjuggren.
§18 Val av suppleanter i styrelsen (1 år)
Till suppleanter valdes Carola Bergström och Ingrid Björne.
§19 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Omval: Ordinarie: Birgitta Holmkvist, Maria Holmgren. Suppleant: Katarina
Nordström
§20 Val av valberedning
Sektionsstyrelserna utgör valberedning. Valberedningens förslag ska ha
inkommit till avdelningsstyrelsen senast 2018-01-31.
§21 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16–20
Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 16 – 20.
§22 Aktuella motioner till Fullmäktige
1. Goldenklubben ang central avgift till SSRK HS för beskrivna hundar på
FB-R. Avslås.
2. Labradorklubben ang ändring av meritering för championat. Tillstyrkes.
3. Labradorklubben ang mandatfördelning vid SSRK:s fullmäktigemöte.
Tillstyrkes.
4. Springerklubben ang ändring i SSRK:s typstadgar. Tillstyrkes.

5. SSRK Södra ang central domartillsättning B-prov. Tillstyrkes.
6. SSRK Södra ang framtagning av nya jaktprovsbestämmelser. Avslås.
7. SSRK Södra ang utbildning till domare. Avslås.
8. SSRK Södra ang RoA, A-prov retriever lottning i ekl. Tillstyrkes.
9. SSRK Södra ang sponsoravtal med Royal Canin. Tillstyrkes.
10. SSRK Södra ang domarkonferens. Avslås.
§23 Deltagare till funktionärsträffen 22 – 23 april
Beslöts att invänta inbjudan från HS innan beslut tas.
§24 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet
eller som anmälts till avdelningsstyrelsen
SKK:s organisationsutredning: Björn B kollar med HS hur svar ska ges.
§25 Avtalet mellan Västerbottensavdelningen och sektionerna.
Beslöts att avtalet fortlöper under verksamhetsåret 2017.
§26 Övriga frågor
•
•
•

SKK:s utbildning i föreningsteknik den 13 maj.
Om behov av utbildning upplevs kan avdelningen ordna detta i egen regi.
Pär Ms förfrågan om instruktörsutbildning
Godkändes att lämpliga åtgärder kan vidtas av Umeåsektionen.
Lag-SM
Inget intresse för deltagande i Lag-SM har kommit till avdelningens
kännedom.

§27 Mötets avslutande
Mötet avslutades med att avdelningens nya ordförande Björn B tackade
mötesdeltagarna för visat intresse samt överlämnade blommor till Ingrid B
som tack för hennes långa tjänstgöring som ordförande i VB–avdelningen.

_____________________________
Mötesordförande
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