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1 Fastställande av röstlängden 

 Röstlängden fastställdes. Närvarande 32, varav 31 röstberättigade. 

 
2 Val av ordförande för mötet. 

 Till ordförande för avdelningsmötet valdes Daniel Broqvist. 

 
3 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

Avdelningsstyrelsen anmälde Maria Svensson som protokollförare vid mötet. 

 
4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden ska justera protokollet. 

Till justerare tillika rösträknare valdes Marie Hansson och Lena Norman 

Olsson  

 
5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar 

Avdelningsmötet beslutar att de närvarande som inte är medlemmar har 

närvaro- och yttranderätt, dock ej rösträtt. 

 

6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 Avdelningsmötet beslöt att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

7 Fastställande av dagordningen. 

 Dagordningen fastställdes av avdelningsmötet.  

 
8 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningar, 

redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelser. 

Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av 

verksamhetsansvariga och övriga styrelsemedlemmar.  

Årsbokslut med balans- och resultaträkning föredrogs av avdelningens 

kassör. 

Revisorernas berättelse lästes av avdelningens sekreterare. 

 

a) Avdelningsmötet fastställde balans- och resultaträkning för 2019 

b) Avdelningsmötet fastställde balans- och resultaträkning för 2020  

 
9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enlig dessa 

uppkommen vinst eller förlust 

 

a) Avdelningsmötet fastställde balans och resultaträkning och uppkommen vinst tillförs 

kassan 2019 

b) Avdelningsmötet fastställde balans och resultaträkning och uppkommen vinst tillförs 

kassan 2020 

 
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 

 - verksamhetsplan för kommande år 

Verksamhetsansvarig föredrog verksamhetsplanen.  

Avdelningsmötet fastställer verksamhetsplan för 2021. 

- rambudget för kommande år  

Kassören föredrog rambudget för 2021 

Avdelningsmötet godkänner och fastställer rambudget för 2021. 

-  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 omval 1 år 

 

 Till ledamöter valdes: 

 Annie Forsgren  nyval 2 år 

 Helen Johansson  omval 2 år 

Yvonne Andersson  nyval 1 år 

    

  Till suppleanter valdes: 

 Karin Svensson   nyval 1 år 

 Fia Bergström  nyval 1 år 

 

14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt § 8). 

 Till revisorer valdes: 

 Sylve Andersson  nyval 1 år  

Chris Sommar   omval 1 år 

   

 Till revisorssuppleanter valdes: 

 Torbjörn Holmgren omval 1 år 

 Ronja Nyman  nyval 1 år 

 
15 Val av valberedning (enligt § 9). 

 Till valberedning valdes: 

 Ulrica Brorén, sammankallande nyval 1 år 

 Lisen Karlsson          nyval 2 år 

 Agneta Strömwall          fyllnadsval 1 år 

  

   

 
16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15. 

Justering krävs ej då ordförande tillika kassör följer föregående årsmötes 

justering (samma firmatecknare). 
  



 
 
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) 

• Reine Hansson ber retrieveransvarig informera om kommande samverkansavtal 

gällande jaktprov mellan avdelningar. Avdelningsmötet beslutar att styrelsen ska 

presentera förslag på avtal vid nästa årsmöte. 

• Ordförande Göran Ryttlinger informerar att Gästrikesektionen lämnat in en önskan 

om att upplösas. 

 

 

19 Mötets avslutande 

Mötesordförande Daniel Broqvist lämnar ordet till ordförande Göran Ryttlinger som tackar 

mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 
Sekreterare             Ordförande           Justeras        Justeras 

 

 

 

Maria Svensson       Daniel Broqvist             Marie Hansson      Lena Norman Olsson 
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epostadress Namn Medlemsnummer  

     

helly62@icloud.com Helén Johansson 75052   

lisenkarlsson@hotmail.com Lisen Karlsson 84926   

kassor@ssrk-gavleborg.se Margareta Tamm Persson 63507   

goranryttlinger@hotmail.com Göran Ryttlinger 76723   

persson.janerik56@gmail.com Janerik Persson 63506   

maria.s.svensson@gmail.com Maria Svensson 85822   

zterneborgryttlinger@gmail.com Zenitha Terneborg Ryttlinger 86901   

info@conovers.nu Marie Hansson 11882   

reine@conovers.nu Reine Hansson 11891   

gerd_melin@hotmail.com gerd melin 76503   

chatrin.molin@hudiksvall.se Chatrin Molin 49717   

forsgrens@hotmail.com Annie Forsgren 52559   

forsgrens@hotmail.se Björn Forsgren 52822   

svensson.m.karin@hotmail.com karin svensson 81276   

anita.bertil@outlook.com Anita Larsson 72168   
agneta.stromwall@telia.com Agneta Strömwall 49813   

ba.byggkonsult@telia.com Bengt Andersson 11888   

lena.norman@hotmail.com Lena Norman Olsson 49967   

brita.rydback@b-flat.se Brita Rydbäck 74848   

hudberg@live.se Carina Hudberg 11895   

hudberg@live.se Anders Hudberg 12051   

dickjo@spray.se Dick Johansson 42971   

yvan.sand@telia.com Yvonne Andesson 74055   

kenth.lindh@telia.com Kenth Lindh 88393   

info@hcjakt.se Henry carlsson 42676   

Alexia100@hotmail.se Petra Stark 81013   

kennel_highdreams@yahoo.se Ulrica Brorén 11892   

lajla.rydberg@gmail.com Lajla Rydberg 12048   

ronja.nyman@hudiksvall.se Ronja Nyman 75368   

 Bertil Larsson 80906   

 Torbjörn Hallberg      91939 medlem ej rösträtt 

 Daniel Broqvist 59782   
 


