
Protokoll fört vid SSRK

Umeåsektionen årsmöte 2022

Datum: 2022-02-24 | Plats: Digitalt

§1 Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes till 10 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 Ann-Catrin Grönlund
och Sandra Prinsén-Dassoum.

§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.

§7. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes.
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§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.

§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.

§14. Beslut om reseersättning till klubbens funktionärer.

Mötet  beslutar att följa Svenska Kennelklubbens riktlinjer för en höjning av
milersättning. Ersättningen ligger på 33.20 kr/mil och blir därmed skattepliktig.
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§15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
sektionsstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
(enligt § 7).

Valberedningens förslag för styrelse Umeå SSRK 2022

Kvarstående mandat 1 år ordinarie ledamöter:

Ann-Catrin Grönlund

Matilda Adolfsson

Marika Johansson

Omval ordinarie ledamot och Ordförande 1 år:

Björn Bjuggren

Omval ordinarie ledamöter 2 år:

IdaMaria Harnesk

Helena Tilly

Kerstin Abbing

Suppleanter 1 år i tjänstgöringsordning:

1. Susanne Stjernfeldt, omval

2. Hanna Fransson, nyval

3. Sandra Prinsén Dassoum, nyval

4. Linnea Ögren, nyval

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
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§16. Val av revisorer

Revisorer används samma som avdelning och Skellefteå sektion, de är tillfrågade och har
tackat ja.

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

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

Sittande valberedning ställer sig till förfogande ytterligare 1 år men med ny
sammankallande:

Lisa Edvardsson, ordinarie ledamot och sammankallande, 1 år omval

Robert Bohman, ordinarie ledamot, 1 år omval

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.

Mötet beslutar §§15-16 omedelbart justerade

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

Inga ärenden.

§20. Övriga frågor (enligt §6 mom 8)

Frågan om förslag på fler aktiviteter. Styrelsen tar emot förslag på fler aktiviteter för våra
medlemmar under kommande verksamhetsår.

Frågan om att sektionen kan synas i fler sociala medier och vara mer aktiv i dessa kanaler
för att nå ut till en större målgrupp. Styrelsen får i uppdrag att se över sina
informationskanaler.

§20. Mötets avslutande

Ordförande tackar för intresset och avslutar mötet.
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Vid protokollet

Mötesordförande

Björn Bjuggren

Mötessekreterare

IdaMaria Harnesk

Justerare

Ann-Catrin Grönlund

Justerare

Sandra Prinsén-Dassoum
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