
 
 
 

 
 
 

SSRK Umeåsektionens årsmöte 130206 
 
Plats: Folkets Hus 
 
§§ 1-21 
 
Två priser delades ut: 
 
Årets allroundretriever 
Reedsweepers Troy, Ägare: Jimmy Nordvoll 
 
Årets allroundspaniel 
SE VCH SE U(U)CH Creebay Ringside Rumour, Ägare: Emma Rehn 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Lena Lundmark hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden (bilaga 1) fastställdes. Totalt deltog 24 medlemmar. 
 
§ 3 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Lena Lundmark.  
 
§ 4 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
Styrelsen meddelade att Annika Bay utsetts till protokollförare för mötet.  
 
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

ska justera protokollet 
Till justerare att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll 
valdes Emma Rehn och Jimmy Nordvoll.  
 
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar 
Ingen sådan närvarande.  
 
§ 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Mötet har varit utlyst på SSRK/Umeås hemsida samt i Apportören. Årsmötet beslutar att 
mötet därmed blivit behörigt utlyst.   
 
§ 8 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes utan övriga frågor. 
 
§ 9  Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och 
resultaträkning samt revisorernas berättelse. 
Mötet läste igenom verksamhetsberättelsen (bilaga 2). Tillägg till verksamhetsberättelsen ska 
vara, SSRK Umeås viltförsäljning har under året skötts av Björn Bjuggren och Susanne 
Stjernfeldt, de har lagt ner ett väldigt uppskattat arbete med detta. Berättelsen läggs därefter 
till handlingarna.  
 
Ulrika, kassören, redogör för balans- och resultaträkning. 



 
 
 

 
 
 

Revisor Lena Persson redogör för revisionsberättelse. Läggs till handlingarna. 
 
§  10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust. 
Ulrika redogör för balans- och resultaträkning (bilaga 3). Mötet fastställer dessa. Mötet 
beslutar att den uppkomna förlusten balanseras i ny räkning. 
 
§ 11 Sektionsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till de beslut om de uppdrag 
föregående årsmöte givit till sektionsstyrelsen. 
Inga uppdrag fanns från föregående årsmöte. 
 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen. 
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående års verksamhet. 
 
§ 13 Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 
kommande år. 
Lena redogör för verksamhetsplanen (bilaga 4). Några tillägg görs, Hundens dag 2013 och 
Uttag till Viltspårs SM. Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen, med tillägg av 
ovanstående förslag.  
 
§ 14 Presentation av styrelsens förslag till rambudget för kommande år. 
Ulrika presenterar budgeten (bilaga 5). Sektionens kassa är solid. Mötet beslutar att fastställa 
budgeten.  
 
§ 15 Beslut om reseersättning till klubbens funktionärer. 
Mötet beslutar att ersättningen ska vara lägsta statliga, dvs 18:50/mil. 
  
 
§ 16 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i sektionsstyrelsen samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 
Valberedningens förslag: 
 
Björn Bjuggren ordförande  nyval 1 år  
Ulrika Larefalk ordinarie ledamot omval 2 år 
Anna Öhman  ordinarie ledamot nyval 2 år 
Pär Marklund ordinarie ledamot nyval 2 år 
Helena Johansson ordinarie ledamot mandat 1 år 
Annika Bay  ordinarie ledamot mandat 1 år  
Britt-Marie Nordgren ordinarie ledamot mandat 1 år 
 
Markku Haapamäki 1:e suppleant  omval 1 år 
Vakant  suppleant  nyval 1 år 
 
Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  
Med tillägget att tills utbildningsansvarig finnes bör någon annan i styrelsen ansvara för den 
biten. Den nya styrelsen får utse denna person. 
 
 



 
 
 

 
 
 

§ 17 Val av valberedning 
 
Mötesdeltagarna föreslår: 
Lena Lundmark sammankallande nyval 1 år 
Lena Lindgren   nyval 1 år 
 
Mötet beslutade i enlighet med mötets förslag.  
 
§ 18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-17 
Mötet beslutade att §§ 16-17 förklaras omedelbart justerade. 
 
§  19    Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet eller som anmälts    
till sektionsstyrelsen. 
Inget sådant ärende har kommit styrelsen tillhanda.  
  
§ 20 Övriga frågor 

En fråga om en ev. upprustning av Kälen kom upp, det finns dock inget svar på den frågan 
ännu. 
Motioner till FM kommer att behandlas på SSRK Västerbottens avd möte den 17/3. 
 

§ 21 Mötets avslutande 
Lena Lundmark, Lena Lindgren och Barbro Cederqvist Marklund avtackades som avgående 
ur styrelsen med en blomma. Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Mötessekreterare  Mötesordförande 
 
 
      
Annika Bay   Lena Lundmark 
 
 
Justerare   Justerare 
 
 
      
Emma Rehn   Jimmy Nordvoll 
 
 
Bilagor: 
 

1. Röstlängd 
2. Verksamhetsberättelse 
3. Balans- och resultaträkning 
4.   Verksamhetsplan 
5.   Budgetförslag 


