Spaniel
Retriever
KLUBBEN

Protokoll Avdelningsmiite SSRI( Ostra avdelningen
siindagen den 5 rnars zor7, Hflgelby G&rd i Tumba.
S

r

$

z Val av miitesordfiirande
Till ordforande fcir flrsm<itet

S

Faststiillande av riistldngden
Rcistldngden faststdlldes till35 st ndrvarande medlemmar (bilaga r).

valdes Tommy Borg.

g Styrelsens anrnilan om protokollfiirare
Till protokollforare for &rsmcitet anmdlde styrelsen Maria Sundstrom.

S

+ Val avjusterare

tillika riistrdknare

Arsmcjtet beslot att vhlja Siw Riiden och Helena Odenrick att tillsammans med
mcitesordforanden justera irsmotesprotokollet.

S

S Niirvaro- och yttrander?itt fiir iivriga ndrvarande
Konstaterades att det enbart var medlemmar pfl motet.

S

6 Frflga orn irsmiitet har blivit stadgeenligt utlyst
Avdelningens ordfcirande, redogjorde for att flrsmcjtet 2ot7 funnits som
annons i Apportoren samt att information har funnits utlagd pfl cistra
avdelningens hemsida samt p1 Facebook. Mcitet faststdllde att Arsmotet
blivit utlyst enligt stadgarna.

S

7 Faststiillande av dagordning

Arsmcitet godkdnde och faststhllde dagordningen med f<iljande tilldgg, under
<ivriga

-

S

frlgor:

Fullmtiktighetsm\tet den zo-zt maj
}uersyn au statuternafdr Arets Spaniel respektiue Retrieuer
Prisutdelning uandringspriser - Arets Taulor

8 Verksamhetsber6ttelse och irsbokslut med balans och resultatrflkning samt revisorernas berlttelse
Pehr Sciderman gick igenom verksamhetsberdttelsen (bilaga z).
Avdelningens kasscir, Gabrielle Ljungberg, gick igenom Arsbokslutet samt
balans- och resultatrdkning (bilaga 3). Resultatet for zo16 redovisar ett
underskotl ph24t76kr.
Lena Lcjfblad. lhste upp revisorernas revisionsberdttelse.

9 Faststiillande av balans- och resultatrikning samt beslut om enligt
dessa uppkomrnen vinst eller fiirlust
Avdelningsmcitet beslutade att faststdlla balans- och resultatrdkningen och
att i densamma uppkommet underskott balanseras i ny rhkning.
$

$

ro Avdelningsstl'relsens rapporter samt inkomna motioner
Det fanns inga inkomna motioner eller uppdrag frin foreg&ende lrsmiite

f<ir

styreisen att rapportera om.

$

rr Beslut om ansvarsfrihet
Arsmotet besi<it att i enlighet med revisorernas fcirslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet f<ir verksamhetshret 2cl6.

$

rz Verksamhetsplan fiir kommande ir
Genomgflng av sty'relsens fcirslag till verksamhetsplan
som bland annat innehilier:

-

f.or zorT (biiaga 4)

Utsttillning - en utsthlining arrangeras i Ulriksdals slottspark den zo maj.
Viltspdr - r<irliga viltsp6rprov arrangeras under hela lret och wi ordinarie
prov.
Spanielprou - fem-sex prov dr planerade, wfl working test samt tvfl-tre
trdningsprov och jakter.
Retrieuerprou - 14 st B-prov dr planerade,fla tollingjaktprou,samt tv&
working test och f1'ra Mock Trail. Vidare kommer 7-1o A-prov att h&llas.
Utbildningsuerksamheten - det finns ett stort behov av ytterligare
utbildning for provledare och kommissarier. Det finns dven behov av
utbildning i hantering av SSRK prov. Vidare planeras foreldsningar och
kurser.

Rambudget 2ot7
Avdelningens kassiir, Gabrielle Ljungberg, presenterade avdelningens forslag
till rambudget fcir zor7. Avdelningsmotet beslutade faststdila s6vhl
fciredragen verksamhetsplan som presenterad rambudget.

Villkor ftir reseersflttning till klubbens frrnktionhrer
Avdelningsm<itet beslutade att reseersdttningen for zotT ska folja de statiiga,
som fortsatt dr rB,5o kronor per mil.

Val av ordfiirande
Noomi Liljefors, valberedningens representant, redogjorde fcir
valberedningens fcirslag :

13

Ordfdrande:
Roger Westerman, omval t flr

Val av ordinarie ledamiiter och suppleanter samt
suppleanters tj [nstgiiringsordning

14

Ordinarie ledam}ter:
Christina Eriksson, kvarstflende mandat
Gabrielle Ljungberg, kvarsthende mandat
Pehr S<iderman, omval

1

ir

Ewa Odenmark, omval z flr
Geir-Ove Andersson nyval z 6Lr
Catharina Lundberg, nyval z flr

ffrc=r-s,

Suppleanter och suppleanternas tj tinstg 6ring sordning :
r. Jenny Lingstrom, nyval r flr
z.ZaraWinkler, nyval r 1r
Arsmcitet beslot att vhlja enligt valberedningens forslag.

Val av revisorer samt tvfr revisorssuppleanter

15

Valberedningen redogjorde fcir forslag och irsmritet beslcit att vdlja enligt
forslaget:

Ord.inarie reuisorer
Lena Lcifblad, omval r 6r
Marianne Blixt, nyval r 1r
Reuisorssuppleanter
Ingela Funck, omval r hr
Maria De Geer, omval r 1r

Val av valberedning
Arsm<itet beslcit att vdlja fciljande personer:
Noomi Liljefors, kvarstiende mandat (sammankallande)
Sverker Olausson, nyval e flr
Nathalie Andersson, nyval z ir

16

Friga om beslut orn omedelbar justering

S 17

Mritesordforande, Tommy Borg, frngade iLrsmotet om man kunde besluta om
omedelbar justering av genomf<irda personval. Arsmcitet beslot om
omedelbar justering av punkterna 13-16.
R<istldngden faststdlldes till 35 st nhrvarande medlemmar.
g 18

tirenden sorn avdelningsstyrelsen hiinskjutits till avdelningsmiitet
till avdelningsmotet.

Inga drenden har hdnskjutits

S

rg Ovriga frfrgor
SSRKs fullmdktigemote den 2o-2L maj. Roger Westerman informerade om
motionerna.
Styrelsen informerar om att de kommer att de se iiver statuterna for Arets
Spaniel respektive Arets Retriever.
Prisutdelning vandringspriser - Arets Tavla:
zo16 lrs mest meriterade hund inom retrieverproven hr labradoren SEJ(A)
CH S<iders Broadwalk och Maria S<ider, som tilldelas avdelningens
vandringspris Arets Tavla f<ir Retriever.
zo16 flrs mest meriterade hund inom spanieljaktprov dr springer spanieln
SEJ0)CH Jdgarfamiljens Priceless och Tomas Johansson, som tilldelas
avdelningens vandringspris Arets Tavla for Spaniel.

S

zo Miitets avslutande
Mcitesordforande Tommy Borg tackar de ndrvarande for lrsmotet och
for fortroendet som motesordforande och Roger Westerman tackar flrsm<itet
for fortroendet som <jstra avdelningens ordfcirande. Ett stort tack samt ghvor
ttdelades till avglende stynelsemedlemmar och andra eldsjdlar.

M

/J.r. *2.t.............

Boft , mciteso\df<irande

L,#rdi,,

Siw Riiden, justerare

Bilagor:
1. R<istldngd
2. Verksamhetsberhttelse zor6
3. Balans- ochresultatrdkning'zor6
4. Verksamhetsplan inklusive rambudget 2017
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SSRK OSTRA

( otl-;_l

INLEDNING

Styrelsen for SSRK Ostra anser att det iir av storsta vikt att vi kan erbjuda mdnga starter pi jaktprov
for s6vdl spaniel som retriever. Detta d6 vi dr den storsta av avdelningarna inom SSRK. For att dessa
ska kunna genomforas miste vi kontinuerligt utbilda nya provled are.2017 dr ett 6r med
generationsvdxling med mSnga nya medlemmar som provledare och kommissarie.
For att kunna bedriva verksamheten med fortsatt hog kvalit6 och for att fortsatt beh6lla befintliga
medlemmar och samtidigt attrahera nya - vill styrelsen avsdtta 40 000 SEK fr6n kassan for iindamilet

for riikenskaps6ret 2017. Detta i syfte att:
) Fortbilda befintliga provledare och utbilda nya f6r att kunna siikerstiilla ett hogt antal provstarter
for sSvdl spaniel som retriever.
) Erbjuda foreliisningar, kurser och andra kompetenshojande aktiviteter.

G

EMENSAM MA AKTTVTTETER SPAN I EIIRETRI EVER

)
F

Provledar/kommissarie triiff, separat inbjudan kommer om detta.
Genomfora en "pilot-tdvling" iden helt nya, inofficiella, lag-WTtiivlingen med b6de spaniel- och
retrieverekipage. lnbjudan om deltagande kommer skickas till utvalda. Rapport om utfall ska
presenteras efter genomfdrandet.

RETRIEVER

F

14 stycken B-prov alla klasser.

Nigot mindre antal B-prov iin 20L6, huvudsakligen di det inte finns tillrdckligt med engagerade
provledare.

) Bilda en B-provs kommitt6/arbetsgrupp for att underldtta och forbiittra prov administrationen.
F 2 st. Working Test. Lidingo, 9 april - som firar 10-6rs jubileum och Skokloster, 1 maj - som dr nytt.
F Tillrdckligt med KKL for att erbjuda alla plats. Nya bedomningsregler fr.o.m. januari 2017.
En egen arbetsgrupp (Maria Sdder, VAKANT, VAKANT)

F
>

ansvarar fdr genomforande och lottning enligt regelverket.
Genomfora 4 st. Mock Trial. Datum 22/4,27 /5, 17 /6 och 29/7 .
7 - 1"0 st. A-prov.
For att hoja kvalit6n och att kunna komma upp i det tiinkta antalet prov s6 har det bildats en
A-provs kommitt6. Den bestir i dag av Roger Westerman (sammankallande), Tommy Borg, Jenny
L6ngstrdm, Peter Raneryd, Maria Soder och Ewa Odenmark.
Om behov finns iir det fullt mojligt att arbetsgruppen kommer att utdkas eller foriindras.

TOLLING
2 tollingjaktprov
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SPANIEL

att genomfora spanieljaktprov i ungefiir samma omfattning som under foreg6ende 6r.
Vad gdller Vattenprov, utg6r Nyborjarprov di denna provform inte liingre finns i regelverket for
spanieljaktprov.
SSRK Ostra

) 1 st Working Test Nyborjarklass
) 1 st Working Test Oppenklass
F 1st Nyborjarprov B
) st Nyborjarprov A
F 4 st Vattenprov
> 3-4 Fdltprov Oppenklass
) 3 Fdltprov Segrarklass
} 2 provled artrdffar /funktioniirsmoten
1-

Cotharino Lundberg
l o ktp rovs se k rete ro re
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I

VILTSPAR

Under 2017 kommer SSRK 6stra viltspirsektion att arrangera rorliga viltspirprov
under perioden 1- januari - 30 december. Anlag- och Oppenklass.

viltspirprov kommer att arrangeras under 6ret.
V6rprov Ndvekvarn, Nvkdpins
14 maj - Oppenklass och uttag till SM 2017.
Hostprov, Hiirad, Strdnsniis
17 september - Oppenklass

Tvd ordinarie

D

F

Viltspdrsektionen ser fram emot ett nytt spiinnande 5r med mSnga deltagare.
Christinq Eriksson
Viltspdrsekreterore

UTSTALLNING
En

utstiillning kommer att genomforas2OLT och iir redan bokad till lordagen den 20 Maj

pd Ulriksdals Slott. 6 domare dr bokade och klara.

Ett par personer kommer iiven att under viren genomg6 en utbildning for att bli
diplomerade/certifierade utstiillnings funktioniirer. Ett krav fr6n SKK for att fi arrangera.
Geir-Ove Andersen
Utstiilln i n gssekretero re

UTBILDNING

Det finns ett stort behov av ytterligare utbildning for provledare och kommissarier. Styrelsen vill
avsiitta en stdrre summa (se inledningen) for att kunna genomfdra detta. Det kommer bli en
prioriterad uppgift for den nya personen pi denna post i niista styrelse.
Det finns ocks6 ett kvarstSende behov av utbildning i hanteringen av SSRK prov. Ambitionen iir att
den nye utbildningssekreteraren ska hinna med att genomfdra detta innan provsiisongen kommit
ig6ng.
Mats Lindmork
Avg
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EKONOMI
Under 2017 kommer vi att se over vdra PG-konton och gora en utviirdering om vi
enklare och forhoppningsvis billigare siitt kan hantera vdra in- och utbetalningar.

pi ett bdttre,

BUDGET 2017

Resultat

BUDGET

20L6

fdr 2Ot7

-28 600

-10 000

26 400

0

16 200

10 000

500

0
0

-5 000

-24700
-45200

-6 000

-16 000

-10 000

Viltsp6r

1 000

800

1 000

Utstdllningar

5 000

21,400

10 000

0

800

0

Medlemsavgifter

85 000

87 500

87 000

Netto prowerksamheten

80 000

68 800

88 000

Utbildning

15 000

-34 500

40 000

Styrelse + 6rsm6te

20 000

19 100

20 000

Plusgirokostnader

0

2700

5 000

Kostnad Fullmdktige o Funktioniir

25 000

13 500

25 000

Ny hemsida/Presenter provledning

15 000

52200

30 000

ubileumskostnader
Admin. kostnader

15 000

0

8 000

s 300

8 000

Summa kostnader

98 000

92 800

128 000

-24000

-40 000

BUDGET

fiir

2015

Provverksamheten
Retrieverprov A
Retrieverprov
Retrieverprov

B
C

'0

Unghundsderby 2OLG
Retrieverprov 6vrigt
Retrieverprov

totalt:

Spanielprov

Ovriga intiikter/utbild ning

r_9

Gemensamma Kostnader

J

BUDGETERAD VINST

Gabrielle Ljungberg
Kassor

-18

000

