
Protokoll fört vid Årsmöte SSRK 
Umeåsektionen Årsmöte 2023 
Datum: 2023-02-16 
Plats: Brännland, Zoo-hallen  
Närvarande: 20 medlemmar 
 
 
§1 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 20 personer 
 
§2 Val av mötesordförande 
Sofia Blomquist väljs till mötesordförande. 
 
§3 Val av sekreterare för årsmötet 
Hanna Fransson valdes till sekreterare. 
 
§4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden ska justera protokollet 
Att tillsammans med mötesordförande justera protokollet valdes Susanne Stjernfeldt 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 
Ja, i december stadgeenligt. Mötet har annonserats på sektionens hemsida, Facebook sida och sociala 
medier. 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 och de lades till handlingarna. 
 
§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust. 
Balans- och resultaträkning redogörs och mötet fastställer dessa och de lades till handlingarna. Ett 
stort underskott redovisas som hänvisas till året med pandemi och dess konsekvenser. Sektionen hade 
ingen utställning 2022, vilken brukar gå med god vinst. Kraftiga höjningar av el och transportkostnader, 
generella prisökningar har gjort att utgifterna ökat utan motsvarande intäkter. Vissa räkningar för 
2021, hamnade under 2022 vilket gav konsekvenser för året. Kostnaden för hyran för öppna träningar 
har blivit högre. SSRK Umeå sektionens styrelse har valt att ta högre betalning vid öppna träningar för 
att täcka in hyran för lokal. Vi har gått minus 62 000 kr. Revisorerna gav tveksamt förslag till att ge 
styrelsen ansvarsfrihet med hänvisning till det stora negativa resultatet. 
 
§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 årsverksamhet. 
 
§12. Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till 
verksamhetsplan för kommande år 
Mötet beslutade godkänna detta. 
 
§13. Presentation av styrelsens förslag till rambudget för kommande år 
Beslut att styrelsen får i uppdrag att göra en rambudget med ett minus år 2023 på 30.000 kr. 
Årsmötet ger Styrelsen i uppdrag att arbeta hårt under året för att försöka vända den 
ekonomiska nedgången. 
 
§14. Beslut om reseersättning till klubbens funktionärer. 
Ersättningen beslöts vara 25 kr/mil vilket är högsta skattefria 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 2023:  
 
Ordförande: 
Björn Bjuggren 1 år omval 
 
Ordinarie ledarmöter: 
Kerstin Abbing (spaniel) 1 år omval 
Ann-Catrin Grönlund (kassör) 1 år omval 
Hanna Fransson (webb) 1 år fyllnadsval 
Marika Johansson (viltspår) 1 år omval 
Isabell Olsson (utbildning) nyval 2 år 
Joline Samuelsson fyllnadsval 1 år 
 
Suppleanter 1 år: 
Susanne Stjernfeldt (tollare) suppleant 1 år omval 
Sandra Prinsén Dassoum (FB-R) 1 år omval 
Madeleine Rutberg, nyval 
Styrelsen söker en 4e suppleant  
 
Revisor 1 år: 
Vakant, styrelsen söker vidare inför nästa möte  
 
Revisor suppleant 1 år: 
Gudrun Kågström Lindberg 
 
Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§16. Val av valberedning (enligt § 9).  
Mötet föreslog och beslöt välja: 
Moa Lindqvist (sammankallande) 1 år och  
Helena Tilly 1 år 



§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) 
Hälsning från SSRK styrelsen centralt: Kerstin Abbing tog med sig till styrelsen att vi inom sektionen 
för Umeå SSRK har öppna träningar för våra medlemmar varje lördag under vinter/vår inomhus. Goda 
och fina reaktioner på vår verksamhet gällande öppna träningar skickades med hälsning till årsmötet. 
 
Vinnare året allround 2022 Spaniel och Retriever: 
Spaniel – Matilda Adolfsson ”Jakta” (Welsh springer spaniel) 
Retriever – Joline Samuelsson ”Mellie” (Tollare) 
 
Stort grattis! 
 
§20. Mötets avslutande 
Ordförande Björn Bjuggren tackar för ett bra möte, tackar de avgående styrelseledamöterna, 
årsmötesordförande Sofia,  och avslutar mötet. 
 
 
………………………………………………………  ………………………………………………… 
Mötesordförande Sofia Blomquist  Mötessekreterare Hanna Fransson 
 
 
…………………………………………………….  ………………………………………………… 
Justerare Susanne Stjernfeldt    Justerare Ann-Catrin Grönlund 


