
 

 

 

 

 

 

SSRK Umeåsektionens årsmöte 140209 
 

Plats: Folkets Hus 

 

§§ 1-20 

 

Två priser delades ut: 

 

Årets allroundretriever 

Reedsweepers Troy, Ägare: Jimmy Nordvoll 

 

Årets allroundspaniel 

Witch-hunts Elton John, Ägare: Lisa Edvardsson 

 

§ 1 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden (bilaga 1) fastställdes. Totalt deltog 16 medlemmar. 

 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Björn Bjuggren.  

 

§ 3 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Styrelsen meddelade att Annika Bay utsetts till protokollförare för mötet.  

 

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

      ska justera protokollet 

Till justerare att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll 

valdes Pär Marklund och Jonas Granström.  

 

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar 

Ingen sådan närvarande.  

 

§ 6 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.   

 

§ 7 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes utan övriga frågor. 

 

§ 8 Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och 

resultaträkning samt revisorernas berättelse. 

Mötet läste igenom verksamhetsberättelsen (bilaga 2). Berättelsen läggs därefter till 

handlingarna.  

 

Björn redogör för balans- och resultaträkning. 

Sekreterare Annika redogör för revisionsberättelse. Läggs till handlingarna. 

 

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 

Björn redogör för balans- och resultaträkning (bilaga 3). Det finns en felaktighet i 



 

 

 

 

 

 

resultatrapporten, det skiljer ca 300 kr mellan resultatrapport och balansrapport. Mötet 

föreslår att denna summa justeras i nästa års bokslut och bokförs som ett obs konto. Mötet 

fastställer dessa. Mötet beslutar att den uppkomna förlusten balanseras i ny räkning. 

 

§ 10 Sektionsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till de beslut om de uppdrag 

föregående årsmöte givit till sektionsstyrelsen. 

Sektionsstyrelsen hade fått i uppdrag att finna en person till utbildningsposten och det 

uppdraget har uppfyllts. 

 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen. 

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående års verksamhet. 

 

§ 12 Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 

kommande år. 

Björn redogör för verksamhetsplanen (bilaga 4). Förslag på utbildning uppkom från mötet, 

diskussion fördes runt provformer osv. Klargöra SSRK´s varumärke- vad betyder det för folk. 

Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen, med tillägg av ovanstående förslag.  

 

§ 13 Presentation av styrelsens förslag till rambudget för kommande år. 

Björn presenterar budgeten (bilaga 5). Sektionens kassa är solid. Mötet beslutar att fastställa 

budgeten.  

 

§ 14 Beslut om reseersättning till klubbens funktionärer. 

Mötet beslutar att ersättningen ska vara lägsta belopp/mil enligt skattemyndighetens 

anvisningar, dvs 18:50/mil. 

  

 

§ 15 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i sektionsstyrelsen samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 

Valberedningens förslag: 

 

Björn Bjuggren ordförande  nyval 1 år  

Vendela Johansson ordinarie ledamot nyval 2 år 

Lena Näslund ordinarie ledamot nyval 2 år 

Britt-Marie Nordgren ordinarie ledamot omval 2 år 

Susanne Forsner ordinarie ledamot fyllnadsval 1 år 

Anna Öhman  ordinarie ledamot mandat 1 år  

Ulrika Larefalk 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.  

Mötet beslutade också att spanielansvarigeposten får vara vakant, sektionsstyrelsen får i 

uppdrag att reda ut om det kan vara en kontaktperson i sektionsstyrelsen som kan vara 

ansvarig mot spaniel kommittén.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

§ 16 Val av valberedning 

 

Mötesdeltagarna föreslår: 

Lena Lundmark sammankallande nyval 1 år 

Jonas Granström   nyval 1 år 

 

Mötet beslutade i enlighet med mötets förslag.  

 

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-16 

Mötet beslutade att §§ 16-17 förklaras omedelbart justerade. 

 

§ 18 Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet eller som anmälts    

till sektionsstyrelsen. 

Inget sådant ärende har kommit styrelsen tillhanda.  

  

§ 19 Övriga frågor 

Frågor om FBR-R, Medlemsmöte, Representanter från rasklubbarna till jaktprovskommitten. 

 

§ 20 Mötets avslutande 

Annika Bay, Helena Johansson och Pär Marklund avtackades som avgående ur styrelsen med 

en blomma. Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

 

      

Annika Bay   Björn Bjuggren 

 

 

Justerare   Justerare 

 

 

      

Pär Marklund  Jonas Granström 

 

 

Bilagor: 

 

1. Röstlängd 

2. Verksamhetsberättelse 

3. Balans- och resultaträkning 

4.   Verksamhetsplan 

5.   Budgetförslag 


