
Protokoll fört vid Årsmöte SSRK
Umeåsektionen Årsmöte 2021

Datum: 2021-06-19

Plats: Zoomlänk

Närvarande:

Björn Bjuggren, Kerstin Abbing, Ann-Catrin Grönlund, Susanne Stjernfeldt, Marika Johansson,
IdaMaria Harnesk, Robert Boman

§1 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 7 personer 

§2 Val av mötesordförande
Björn Bjuggren väljs till mötesordförande. 

§3 Val av sekreterare för årsmötet

Susanne Stjernfeldt valdes 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 Ann-Catrin
Grönlund. 

§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 1 dag efter det som är stadgeenligt. Mötet har annonserats på sektionens
hemsida och facebooksida. Mötet beslutade godkänna detta. 

§7. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes.

§8. Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans-
och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 
Mötet gick igenom verksamhetsberättelse, samt revisorernas berättelse.



§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust. 
Balans- och resultaträkning redogörs och mötet fastställer dessa. Ett visst underskott redovisas som
hänvisas till året med pandemi och dess konsekvenser. 

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

§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
Tillägg under utbildning: planeras en valp/ungdhundskurs som löper från sensommar till juni -22. 

Efterfrågan på nkl B-prov är stort. Önskan från mötet att nybörjar ekipage prioriteras. Uppdras åt
styrelsen att kommunicera med retrievergruppen. 

 Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen

§13. Presentation av styrelsens förslag till rambudget för kommande år 
Rambudget har varit svår att göra utifrån det speciella år som varit och är. Beslut att styrelsen får i
uppdrag att göra en rambudget med ett minus år. på cirka  10.000 kr. Styrelsen ska följa upp detta 3
ggr/år. 

§14. Beslut om reseersättning till klubbens funktionärer.
 Ersättningen beslöts vara 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 2021

 Ordförande omval 1 år Björn Bjuggren 

Ann-Catrin Grönlund ledamot 2 år omval

Matilda Adolfsson ledamot 2 år omval

Marika Johansson ledamot 2 år omval

Susanne Stjernfeldt suppleant 1 år omval , första suppleant

Anna Widen suppleant 1 år nyval, andra suppleant

Revisorer: Birgitta Holmqvist omval. En vakans .

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag



§16. Val av valberedning (enligt § 9). 
Sittande valberedares förslag: Robert Bohman, sammankallande, Robert ska fråga Lisa Edwardsson
om hon ställer upp för omval.

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§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 förelåg.

§19. Övriga frågor (enligt §6 mom 8) 
Det behövs ledamöter till Västerbotten avdelnings styrelse. Vi har fått påpekande att vi inte har haft
årsmöte än. Det är nu annonserat till den 11/7, det blir ett fysiskt möte i Skellefteå. Om mötena till
största del kan hållas digitalt så kan intresserade finnas. 

Viltspårs SM: Västerbotten/Norrbotten ställde in SM pga pandemi och smittorisk (man önskade ett
bredare arrangemang). Västra avdelningen har fått SSRK/HS uppdrag att genomföra ett SM (anpassat
till de restriktioner som gäller). Sofia Salomonsson har kvalificerat sig från Västerbotten och är
uttagen. Årsmötets förslag är att skicka henne. Beslut om detta tas på avdelningens extra styrelse
möte 21/6. 

Gällande utställningen i september är planering igång. Vi avvaktar utvecklingen gällande eventuella
lättnader i restriktioner under sommaren.  

§20. Mötets avslutande
 Ordförande tackar för intresset och avslutar mötet.

…………………………………………………….       
…………………………………………………………..

Mötesordförande Björn Bjuggren           Mötessekreterare Susanne Stjernfeldt

……………………………………………………       
……………………………………………………………

Justerare Kerstin Abbing                         Justerare Ann-Catrin Grönlund 


