Protokoll fört vid SSRK Gävleborgsavdelningens avdelningsmöte
Flygstaden, Söderhamn
2018-03-17
1 Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes. Närvarande 25 röstberättigade.
2 Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för avdelningsmötet valdes Daniel Broqvist.
3 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Avdelningsstyrelsen anmälde Lajla Rydberg som protokollförare vid mötet.
4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet.
Till justerare tillika rösträknare valdes Mikael Jonsson och Mats Rundberg
5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar
Alla närvarande var medlemmar i SSRK Gävleborgsavdelningen.
6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Avdelningsmötet beslöt att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7 Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes av avdelningsmötet.
8 Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av
verksamhetsansvariga.
Årsbokslut med balans- och resultaträkning föredrogs av Katarina
Granström.
Revisorernas berättelse lästes av avdelningens revisor Margareta Tamm
Persson.

9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enlig dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Balans- och resultaträkning fastställdes av avdelningsmötet.
10 Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag
föregående avdelningsmöte givit till avdelningsstyrelsen.
Inga uppdrag gavs till styrelsen av föregående avdelningsmöte.
11 Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.
Avdelningsmötet beslutar att ansvarsfrihet skall ges till avdelningsstyrelsen.
12 Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till
- veksamhetsplan för kommande år
Verksamhetsansvariga föredrar verksamhetsplanen.
- rambudget för kommande år
Katarina Granström föredrar avdelningsstyrelsens förslag till rambudget för
kommande år
- villkor för reseersättning till klubbens funktionärer.
Reseersättningen följer de statliga normerna.

Reseersättning utgår till styrelsen, provledning (jaktprov – provledare,
kommissarie och utställning - utställningskommissarie).
I övrigt anser årsmötet att styrelsen avgör i förekommande fall om
milersättning kan utbetalas.
13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen
samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 7).
Till ordförande valdes:
Göran Ryttlinger

nyval 1 år

Till ledamöter valdes:
Lajla Rydberg
Tom Lauritzsen
Petra Stark

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år

Till suppleanter valdes:
Ursula Rupprecht
Lisen Stark

nyval 1 år
omval 1 år

14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt § 8).
Till revisorer valdes:
Jan Juhlin
nyval 1 år
Margareta Tamm Persson omval 1 år
Till revisorssuppleanter valdes:
Chris Sommar
omval 1 år
Torbjörn Holmgren
nyval 1 år
15 Val av valberedning (enligt § 9).
Till valberedning valdes:
Helen Johansson
nyval 1 år sammankallande
Ronja Nyman
nyval 2 år

16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.
Avdelningsmötet beslöt att omedelbart justera punkterna 13 – 15.

Sekreterare

Lajla Rydberg

Ordförande

Göran Ryttlinger

Justeras

Brita Rydbäck

Justeras

Katarina Granström

17 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller
som anmälts till avdelningsstyrelsen (enligt § 6 mom 6).
Inga ärenden har hänskjutits till avdelningsmötet. Inga ärenden har anmälts
till avdelningsstyrelsen enligt § 6 moment 6.
18 Övriga frågor (enligt §6 mom 7)
Följande övriga frågor kom upp:
 Fråga från Lars Brungs angående anmälan till SM i viltspår 2018.
 Fråga från Elisabeth Persson angående spanielverksamheten.
 Information från Daniel Broqvist rörande SSRK:s remiss gällande regelrevidering
retrieverprov A och B.
 Fråga från Kenneth Lundin angående pärm som felaktigt lämnats in vid KM 2017.
19 Mötets avslutande
Mötesordförande Daniel Broqvist tackar mötesdeltagarna för visat intresse
och avslutar mötet.

Sekreterare

Lajla Rydberg

Ordförande

Daniel Broqvist

Justeras

Mikael Jonsson

Justeras

Mats Rundberg

