
Protokoll fört vid SSRK  

Umeåsektionen årsmöte 2020 

 

Datum: 2020-02-27 

Plats: Studiefrämjandets lokal Klossen i Umeå 

§1 Fastställande av röstlängden 

Röstlängden fastställdes till 14 personer.  

§2 Val av ordförande för mötet 

Björn Bjuggren väljs till mötesordförande. 

§3. Val av sekreterare för årsmötet 

IdaMaria Harnesk väljs till sekreterare. 

§4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden ska justera protokollet  

Att tillsammans med mötesordförande justera protokollet valdes Kerstin Abbing och 
Jonas Granström. 

§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än sektionens 
medlemmar (§6 mom 5)  

Endast medlemmar närvarade på mötet. 

§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet har blivit utlyst stadgeenligt på sektionens hemsida och facebooksida. 
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§7. Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes. 

§8. Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med 
balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 

Mötet beslutar att även läsa upp verksamhetsplanen under denna punkt. Mötet läste 
igenom verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. Tillägg till 
verksamhetsberättelsen att sektionen arrangerat träningsträffar under året. 
Tollarverksamheten som sker i sektionen ska skrivas in i verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan.  

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt 
dessa uppkommen vinst eller förlust.  

Balans- och resultaträkning redogörs och mötet fastställer dessa. 

§10. Sektionsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de 
uppdrag föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen. 

Inga uppdrag. 

§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 

Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen. 

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

Ann-Catrin Grönlund presenterar budgeten. Sektionens kassa är solid. Mötet beslutar 
att fastställa budgeten. 
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§14. Beslut om reseersättning till klubbens funktionärer. 

Ersättningen ligger på 18,5 kr/mil vilket är lägsta belopp enlig skattemyndighetens 
anvisningar. 

§15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i 
sektionsstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
(enligt § 7). 

Valberedningens förslag för styrelse Umeå SSRK 2020 

Ordförande omval 1 år Björn Bjuggren  

Ledamot kvarstår 1 år Ann-Catrin Grönlund 

Ledamot omval 2 år Helena Tilly  

Ledamot kvarstår 1 år Matilda Adolfsson 

Ledamot fyllnadsval 1 år Marika Johansson  

Ledamot omval IdaMaria Harnesk 2 år 

Ledamot nyval Kerstin Abbing 2 år 

Suppleant nyval Julia Källestedt 1 år 

Suppleant nyval 1 år Susanne Stjernfeldt (i nuläget adjungerad)  

Revisorer: Rolf Zale, Birgitta Holmqvist omval  

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§16. Val av valberedning (enligt § 9). 

Sittande valberedares förslag:  

Robert Bohman, sammankallande  nyval  

Lisa Edvardsson, nyval  

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
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§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-16. 

Mötet beslutar §§15-16 omedelbart justerade 

§18. Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet 
eller som anmälts till sektionsstyrelsen (enligt § 6 mom 6). 

Inga ärenden. 

§19. Övriga frågor (enligt §6 mom 8) 

Frågan om att tillställa SM i Viltspår pengar. Styrelsen får det i uppdrag att titta på den 
frågan.  

§20. Mötets avslutande  

Ordförande tackar för intresset och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Mötesordförande  

 

Björn Bjuggren 

Mötessekreterare  

 

IdaMaria Harnesk 

Justerare  

 

Kerstin Abbing  

Justerare  

 

Jonas Granström 
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Vi tackar av Robert Bohman och Gun-Marie Olofsson för deras tid i styrelsen. 
Priser för Årets spaniel och retriever delas ut.  
Presentkort som kan användas som del av betalning vid Umeåsektionens kurser och 
prov lottades ut bland alla medlemmar på årsmötet.  

 

Årets allroundspaniel. Helena Tilly med “Jilla” 30 poäng, Erica Svanered med Lövhyddans 
kompis 29 poäng, Matilda Adolfsson med “Blossa” 25 poäng.  

Årets allroundretriever. Madelene Mattsson med Glitterways Like Crémant 37 poäng, 
Gudrun med Wera 28 poäng. 
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