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Datum: 2013-02-07 Plats: Sfr  Skellefteå Tid: 18.30 
 
§1 Mötets öppnande  
 
Ordförande Ingrid Björne hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 
 
§2 Mötets behöriga utlysande  
   
Tid och plats för mötet har varit utsatt i Apportören samt på hemsidan, årsmötet förklarar mötet 
behörigt utlyst. 

 
§3 Fråga om röstlängd  
 
Årsmötet bestämmer att röstlängd upprättas vid behov. 

 
§4 Val av mötesordförande  
 
Till mötesordförande valdes Ingrid Björne 
 
§5 Av styrelsen utsedd mötessekreterare. 
 
Av styrelsen vald mötessekreterare är inte närvarande på årsmötet och istället valdes Maria Kuusela 
till årsmötets sekreterare. 

 
§6 Val av 2 stycken protokolljusterare och rösträknare. 
 
Jonas Möller och Daniel Stenborg valdes till protokolljusterare samt rösträknare vid behov. 
 
§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än sektionens medlemmar 
 
Alla närvarande på årsmötet är medlemmar. 
 
§8 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes med smärre justeringar.  
 



§9 Styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Ingrid Björne och lades till handlingarna. 
 
§10 Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning 
 
Sektionens kassör Gunhild Björne gick igenom bokslut, resultat- och balansräkning för året som gått. 
Vissa oförutsedda utgifter samt inkomster har skett under året. En fråga från årsmötet kom om 
sektionen skall börja ta betalt för rosetter vid olika prov och utställningar. Styrelsen för föregående år 
förklarade att frågan kommit upp på tidigare sektionsmöten men att inget beslut har tagits ännu utan 
det är en fråga som nya styrelsen får diskutera och besluta om.  
Sektionens ekonomi ser god ut och bokslut samt resultat- och balansräkning var av årsmötets åsikt 
väldigt noggrant gjort och lättläst.  
Föredragningen godkändes och lades till handlingarna. 

 
§11 Föredragning av revisionsberättelsen 
 
Revisor Erik Björne föredrog revisionsberättelsen och berömde kassören för noggrann bokföring 
som är lätt att följa och läsa. Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet till styrelsen. 
 
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
§13 Verksamhetsplanering 2013 
 
Verksamhetsplaneringen för 2013 föredrogs av Ingrid Björne. Klubben tar tacksamt emot all hjälp vi 
kan få med att ordna olika prov och utställningar. Några förändringar som skett är bl a att inget 
ordinarie viltspårprov planeras utan endast särskilda samt att några särskilda retrieverprov kommer 
ligga i huvudsak på hösten då få ekipage är startklara tidigt på våren. Om man vill veta vad klubben 
planerar för året kan man titta på klubbens hemsida, där läggs aktiviteter och prov upp löpande. 
Planeringen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§14 Budget 2013 
 
Kassör Gunhild Björne gick igenom budgeten för 2013. Budgeten godkändes med några smärre 
justeringar och lades till handlingarna. 
 
 
§15 Reseersättning och traktamenten 
 
Årsmötet beslutar att reseersättning och traktamenten utbetalas enligt lägsta statliga norm. 

 
§16 Val av ordförande (1år) 
 
Till ordförande för sektionens styrelse 2013 valdes Maria Kuusela. 



§17 Val av 3 st styrelseledamöter (2år) 
 
Till ordinarie ledamöter för 2 år omvaldes Daniel Stenborg samt Daniel Brännström. Nyval av Malin 
Gustavsson. 
Pga att Maria Kuusela valdes till ordförande på ett år behövdes ett fyllnadsval på 1 år. Till det valdes 
Peter Burström. 
 
§18 Val av suppleanter till styrelsen (1år), samt beslut om tjänstgöringsordning för dessa 
 
Ingrid Björne och Susanna Johansson valdes till suppleanter till styrelsen. 
 
§19 Val av valberedning 
 
Årsmötet uppdrog styrelsen att utse personer. 
 
§20 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-19 
 
Mötet beslöt att omedelbart justera punkterna 16-19. 
 
§21 Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till årsmötet eller som anmälts till mötet 
 
Inga ärenden inkomna. 
 
§22 Aktuella motioner till Fullmäktige 
 
Motion 1- Om goldenklubbens motion att återbetala 4 kr av årets debiterade rasklubbsavgift om 10 kr. 
Årsmötet avslog motionen. 
 
Motion 2- Om goldenklubbens motion att tillsätta en arbetsgrupp för att se över rasklubbarnas ansvar 

för och delaktighet i den jaktliga verksamheten i SSRK. 

Årsmötet avslog motionen. 
 
Motion 3- Om goldenklubbens motion att fullmäktige skall fastställa rasklubbsavgift för 

nästkommande år samt nästnästkommande år. 

Årsmötet tillstyrkte motionen. 
 
Motion 4- Goldenklubbens motion om att upplösa SSRK. 

Årsmötet avslog motionen. 
 
Motion 5- Ang höjning av exteriörpriset för bruksavels- och bruksuppfödardiplom. 

Årsmötet avslog motionen. 
 
Motion 6- Labradorklubbens motion om att SSRK’s kallelser till utbildning och andra typer av 

aktiviteter skall aviseras i mycket god tid. 

Årsmötet tillstyrkte motionen. 
  



Motion 7- Angående rasklubbarnas avgift till SSRK. 

Årsmötet avslog motionen. 
 
Motion 8- Om betalningsgaranti av SSRK till avdelningar och rasklubbar från SSRK Prov. 

Årsmötet tillstyrkte motionen. 
 
Motion 9- Om ändring av lottningsregel till retireverjaktprov B. 

Årsmötet avslog motionen. 
 
Motion 10- Om tillsättande av arbetsgrupp för att utreda bortlottningar i retrieverjaktprov B. 

Årsmötet avslog motionen. 
 
 
§23 Övriga frågor 
  

1. Om viltbeställning 
I samband med att klubben måste beställa nytt vilt har medlemmarna möjlighet att göra en 
sambeställning, det är and och fasan som kan beställas. Vill man vara med och beställa skickas 
ett mail skyndsamt till Ingrid Björne. Övriga frågor kring detta hänvisas till Ingrid. Om man 
beställer så måste man avhämta viltet direkt vid leverans då klubben inte har plats för att 
förvara ytterligare vilt. 
 

2. Om klubbstugan och inbrottet 
Årsmötet hade några frågor om klubbstugan och omständigheterna kring inbrottet, samt hur 
stor skadegörelse som skett. Styrelsen berättade om dessa samt vad som planeras för att i 
framtiden försöka undvika att detta sker igen. Om det är några medlemmar som har ytterligare 
förslag till åtgärder tas detta tacksamt emot! Kontakta i så fall styrelsen. 

 
 

§24 Mötets avslutande 
 
Årsmötesordförande Ingrid Björne tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
Skellefteå 2013-02-07 
 
 
_________________________ 
Maria Kuusela, mötessekreterare 
 
 
_________________________   _________________________ 
Jonas Möller, justerare    Daniel Stenborg, justerare 

 


