Protokoll fört vid SSRK - Skellefteåsektionens

ÅRSMÖTE 2017
Datum: 2017-02-05

Plats: Sfr

Skellefteå Tid: 18.00

§1 Mötets öppnande
Sektionens ordförande Peter B förklarade mötet öppnat.
§2 Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades av årsmötet som behörigen utlyst.
§3 Fråga om röstlängd
Samtliga närvarande medlemmar har rösträtt. Röstlängd upprättas om behov föreligger.
§4 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Ingrid B.
§5 Av styrelsen utsedd mötessekreterare.
Peter B
§6 Val av 2 stycken protokolljusterare och rösträknare.
Till justerare tillika rösträknare valdes Gunhild B och Carola B.
§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än sektionens medlemmar
Samtliga närvarande mötesdeltagare är medlemmar.
§8 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§9 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes igenom, godkändes och lades därefter
till handlingarna.
§10 Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning
Gunhild B föredrog bokslut, resultat- och balansräkning som godkändes och lades till
handlingarna.
§11 Föredragning av revisionsberättelsen
Gunhild B föredrog revisionsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§13 Verksamhetsplanering 2017
Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017.
§14 Budget 2017
Mötet godkände styrelsens förslag till budget för 2017.
§15 Reseersättning och traktamenten
Årsmötet beslutade att tillämpa lägst gällande statlig norm för reseersättning samt att inga
traktamenten ska betalas ut.
§16 Val av ordförande (1år)
Till ordförande för 1 år valdes Peter Burström.
§17 Val av 3st styrelseledamöter (2år)
Till styrelseledamöter för 2 år valdes:
Nyval:
Lovisa Olsson, Helena Marklund
Omval:
Susanna Johansson
§18 Val av suppleanter till styrelsen (1år), samt beslut om tjänstgöringsordning för dessa
Till styrelsesuppleanter valdes:
Omval:
Yvonne Bergström, Ingrid Björne
Tjänstgöringsordning enligt bokstavsordning sorterat på efternamn.
§19 Val av valberedning
Till valberedning uppdrogs åt 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
sektionsstyrelsen
Inga ärenden fanns.
§22 Aktuella motioner till Fullmäktige
1. Goldenklubben ang central avgift till SSRK HS för beskrivna hundar på FB-R.
2. Labradorklubben ang ändring av meritering för championat.
3. Labradorklubben ang mandatfördelning vid SSRK:s fullmäktigemöte.
4. Springerklubben ang ändring i SSRKs typstadgar.
5. SSRK Södra ang central domartillsättning B-prov.
6. SSRK Södra ang framtagning av nya jaktprovsbestämmelser.
7. SSRK Södra ang utbildning till domare.
8. SSRK Södra ang RoA, A-prov retriever lottning i ekl.
9. SSRK Södra ang sponsoravtal med Royal Canin.
10. SSRK Södra ang domarkonferens.
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§23 Övriga frågor
Daniel S lämnade styrelsen och avtackades med applåd.
Utförsäljning av ”gammalt” vilt i vår.

§26 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackar deltagarna för deras medverkan.
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