SSRK Umeåsektionens årsmöte 150208
Plats: Folkets Hus
§§ 1-19
Två priser delades ut:
Årets allroundretriever med 38 poäng:
SEVCH Viltvårdarns Tikka
Ägare: Lena Boström
Årets allroundspaniel med 23 poäng:
LP1 NOUCH NOVCH RLDN SEU(U)CH SEVCH Tawei´s Ralph Lauren
Ägare: Åsa Berggren
§ 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 Vendela Jonasson 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 Helena Johansson och Robert Bohman.
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar
Denne person får närvarorätt och yttranderätt.
§ 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 revisionsberättelse. Läggs till handlingarna.
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Björn och Ulrika redogör för balans- och resultaträkning (bilaga 3).

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående års verksamhet.
§ 11 Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för
kommande år.
Björn går igenom Verksamhetsplanen för 2015.
Önskemål från medlemmar att funktionsbeskrivning och BPH får en egen informationsflik på
SSRK:s Umeås hemsida. Även en länk till SSRK centralt bör finnas. Styrelsen tar upp detta
på nästa styrelsemöte.
§ 12 Presentation av styrelsens förslag till rambudget för kommande år.
Björn presenterar budgeten (bilaga 5). Sektionens kassa är solid. Mötet beslutar att fastställa
budgeten.
§ 13 Beslut om reseersättning till klubbens funktionärer.
Mötet beslutar att ersättningen ska vara lägsta belopp/mil enligt skattemyndighetens
anvisningar, dvs 18:50/mil.
§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i sektionsstyrelsen samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningens förslag:
Björn Bjuggren
Vendela Johansson
Lena Boström
Britt-Marie Nordgren
Susanne Forsner
Gun-Marie Olofsson
Ulrika Larefalk

ordförande
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot

omval 1 år
mandat 1 år
fyllnadsval 1 år
mandat 1 år
omval 2 år
nyval 2 år
omval 2 år

Markku Haapamäki
Sandra Wikman

1:e suppleant
suppleant

omval 1 år
nyval 1 år

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§ 15 Val av valberedning
Mötet beslutade om ett extra årsmöte i samband med vårens medlemsmöte med syfte att välja
en ny valberedning.
§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-15
Mötet beslutade att §§ 14-15 förklaras omedelbart justerade.
§ 17 Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet eller som anmälts
till sektionsstyrelsen.
Inget sådant ärende har kommit styrelsen tillhanda.
§ 18 Övriga frågor
Björn anmälde 10 motioner till SSRK fullmäktige, vilka diskuterades såsom rådgivande för
avdelningen.

§ 19 Mötets avslutande
Anna Öhman, Lena Näslund och Jonas Granström avtackades som avgående ur
styrelsen/valberedeningen med en blomma. Ordförande tackade alla för visat intresse och
avslutade mötet.
Mötessekreterare

Mötesordförande

Vendela Jonasson

Björn Bjuggren

Justerare

Justerare

Helena Johansson

Robert Bohman

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.

Röstlängd
Verksamhetsberättelse
Balans- och resultaträkning
Verksamhetsplan
Budgetförslag

Bilaga 1
Röstlängd
Torbjörn Åström
Robert Bohman
Angelica Söder
Susanne Stjernfeldt
Åsa Berggren
Erica Svanered
Helena Johansson
Jonas Granström
Anna Öhman
Sonja Larsson
Lena Boström
Susanne Forsner
Ulrika Larefalk
Magnus Wilhelmson
Vendela Jonasson
Björn Bjuggren

