Protokoll Avdelningsmöte SSRK Östra avdelningen
Söndagen den 22 mars 2015
Scandic Skogshöjd, Södertälje
§ 1 Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes till 17 st närvarande medlemmar (bilaga 1).
§ 2 Val av mötesordförande
Till ordförande för årsmötet valdes Maria Sundberg.
§ 3 Styrelsens anmälan om protokollförare
Till protokollförare för årsmötet anmälde styrelsen Maria Sundström.
§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Årsmötet beslöt att välja Anders Ahlqvist och Gunnar Hultman att
tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet.
§ 5 Närvaro- och yttranderätt för övriga närvarande
Konstaterades att det enbart var medlemmar på mötet.
§ 6 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Avdelningens ordförande, redogjorde för att årsmötet 2015 funnits som
annons i Apportören nr 4/2014 samt att information har funnits utlagd på
östra avdelningens hemsida. Mötet fastställde att årsmötet blivit utlyst enligt
stadgarna.
§ 7 Fastställande av dagordning
Årsmötet godkände och fastställde dagordningen med följande tillägg, under
övriga frågor:
- Årets Tavlor
- Motioner till SSRKs fullmäktige 2015

…………………………

§ 8 Verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen (bilaga 2) gicks igenom av avdelningsstyrelsen.
Roger Westerman och Camilla Ährlund gick igenom statistik över 2014-års
A-och B-provstarter.
Avdelningens kassör, Gabrielle Ljungberg, gick igenom årsbokslutet samt
balans- och resultaträkning (bilaga 3a, 3b, 4a och 4b). Resultatet för 2014
redovisar ett underskott på 56 022 kr.
Maria Björklund läste upp revisorernas revisionsberättelse.
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt
dessa uppkommen vinst eller förlust
Avdelningsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och
att i densamma uppkommet underskott balanseras i ny räkning.
§ 10 Avdelningsstyrelsens rapporter samt inkomna motioner
Det fanns inga uppdrag från föregående årsmöte för styrelsen att rapportera om.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt att i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§ 12 Verksamhetsplan för kommande år
Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 (bilaga 5)
som bland annat innehåller:
- Utställning – en utställning arrangeras i Ulriksdals slottspark den 16 maj.
- Viltspår – rörliga viltspårprov arrangeras under hela året och två ordinarie
prov. Den 22-23 augusti arrangeras Nordiska Mästerskapen i Viltspår.
- Spanielprov – fem-sex prov är planerade, två working test samt två-tre
träningsprov och jakter.
- Retrieverprov – 22 st B-prov är planerade, ett-två tollingjaktprov, samt
working test och dummy trail. Vidare kommer flera A-prov att hållas, både
KKL och EKL.
- Utbildningsverksamheten – provledar-/kommisarieträff arrangeras i mars.
Vidare planeras föreläsningar och kurser.
Rambudget 2015
Avdelningens kassör, Gabrielle Ljungberg, presenterade avdelningens förslag
till rambudget för 2015 (bilaga 6). Avdelningsmötet beslutade fastställa såväl
föredragen verksamhetsplan som presenterad rambudget.
Villkor för reseersättning till klubbens funktionärer
Avdelningsmötet beslutade att reseersättningen för 2015 ska följa de statliga,
som fortsatt är 18,50 kronor per mil.
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§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter samt
suppleanters tjänstgöringsordning
Bengt Odenmark, valberedningens representant, redogjorde för
valberedningens förslag:
Ordförande: Noomi Liljefors, omval 1 år
Ordinarie ledamöter:
Christina Eriksson, kvarstående mandat
Gabrielle Ljungberg, kvarstående mandat
Pehr Söderman, fyllnadsval 1 år
Ewa Odenmark, nyval 2 år
Mats Lindmark, omval 2 år
Roger Westerman, omval 2 år
Suppleanter och suppleanternas tjänstgöringsordning:
1. Yvonne Schwermer-Herngren, omval 1 år
2. Cia Karlstrand, nyval 1 år
En medlem föreslog önskemål om val av Jenny Långström som suppleant 2.
Årsmötet beslöt genom omröstning välja Cia Karlstrand som suppleant 2.
Årsmötet beslöt att välja enligt valberedningens förslag.
§ 14 Val av revisorer samt två revisorssuppleanter
Valberedningen redogjorde för förslag och årsmötet beslöt att välja enligt
förslaget:
Ordinarie revisorer
Lena Löfblad, nyval 1 år
Eva Öhrling, nyval 1 år
Revisorssuppleanter
Ingela Funck, omval 1 år
Maria De Geer, omval 1 år
§ 15 Val av valberedning
Årsmötet beslöt att välja följande personer:
Anita Olsson, nyval 2 år
Helena Lindström, kvarstående mandat (sammankallande)
Jörgen Norrblom, omval 1 år
§ 16 Fråga om beslut om omedelbar justering
Mötesordförande, Maria Sundberg, frågade årsmötet om man kunde besluta
om omedelbar justering av genomförda personval. Årsmötet beslöt om
omedelbar justering av punkterna 13-15.
Röstlängden fastställdes till 17 st närvarande medlemmar.
§ 17 Ärenden som avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet
En motion gällande att uppdra åt mötet att till SSRK HS anhålla om att HS låter
utreda lämpligheten av egenskapsbedömning vid klubbens retrieverprov.
Styrelsen hade i sitt yttrande yrkat på avslag. Efter en diskussion om för och
emot, slutade omröstningen oavgjord. I enlighet med stadgarnas §6 moment 4
avgjordes frågan genom lottdragning. Den resulterade i att motionen bifölls.
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§ 18 Övriga frågor
Prisutdelning vandringspriser – Årets Tavla
2014 års mest meriterade hund inom retrieverproven är labradoren
SEJ(A)CH SEJ(J)CH Jaktyrans Dane Jill och Maria Sundberg, som tilldelas
avdelningens vandringspris Årets Tavla för Retriever.
2014 års mest meriterade hund inom spanieljaktprov är springer spanieln
SEJ(j)CH Jägarfamiljens Priceless och Tomas Johansson, som tilldelas
avdelningens vandringspris Årets Tavla för Spaniel.
Motioner till SSRKs fullmäktige 2015
Camilla Ährlund föredrog motionerna till SSRKs fullmäktige 2015 och
årsmötet diskuterade dessa.
§ 19 Mötets avslutande
Mötesordförande Maria Sundberg tackar de närvarande för årsmötet och
för förtroendet som mötesordförande och Noomi Liljefors tackar årsmötet
för förtroendet som östra avdelningens ordförande. Ett stort tack samt gåvor
utdelades till avgående styrelsemedlemmar och andra eldsjälar.

……………………………………..
Maria Sundberg, mötesordförande

…………………………………………
Maria Sundström, protokollförare

……………………………………..
Gunnar Hultman, justerare

…………………………………………
Anders Ahlqvist, justerare

Bilagor:
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