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Tid: 14.00

§1 Mötets öppnande
Tillförordnade ordförande Susanna Johansson 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 Susanna Johansson

§5 Av styrelsen utsedd mötessekreterare.
Till årsmötets sekreterare valdes Malin Gustafsson

§6 Val av 2 stycken protokolljusterare och rösträknare.
Ingrid Björne och Katarina Nordström 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.

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Malin Gustafsson och lades till handlingarna
med tillägget att även två provledarutbildningar hållits i sektionen.

§10 Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning
Sektionens kassör Gunhild Björne gick igenom bokslut, resultat- och balansräkning för året
som gått. Föredragningen godkändes och lades till handlingarna.

§11 Föredragning av revisionsberättelsen
Kassör Gunhild Björne föredrog revisionsberättelsen.
Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet till styrelsen.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

§13 Verksamhetsplanering 2015
Verksamhetsplaneringen för 2015 föredrogs av Susanna Johansson
Klubben tar tacksamt emot all hjälp vi kan få med att ordna olika prov och utställningar.
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 2015
Kassör Gunhild Björne gick igenom budgeten för 2015. Budgeten godkändes och lades till
handlingarna.

§15 Reseersättning och traktamenten
Årsmötet beslutar att reseersättning utbetalas enligt lägsta statliga norm.
§16 Val av ordförande (1år)
Till ordförande för sektionens styrelse 2015 valdes Peter Burstsröm.
§17 Val av 3 st styrelseledamöter (1år)
Till ordinarie ledamöter för 2 år omvaldes Daniel Stenborg och Daniel Brännström.
Vid fyllnadsval av ordinarie ledamöter för 1 år valdes Carola Bergström och Susanna
Johansson.
Vid nyval av ordinarie ledamot valdes Sara Nyström på 2 år.
Gunhild Björne har 1 år kvar.

§18 Val av suppleanter till styrelsen (1år), samt beslut om tjänstgöringsordning för
dessa
Ingrid Björne och Yvonne Bergström valdes till suppleanter i 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
Alla motioner till fullmäktige går att läsa i Apportören 4-2014.
Motion: Särskilt retrieverjaktprov – funktionärer - Tillstyrks
Motion: Förtur-provledare/kommissarie – Tillstyrks
Motion: Elitprov retriever – Klar
Motion: Förändrad mandatfördelning – Avslås
Motion: Upplösning av SSRK – Avslås
Motion: En spanielklubb och en retrieverklubb – Avslås
Motion: Rasklubbsavgift till SSRK – Avslås

Motion: Ändring av SRKs stadga – Tillstyrks
Motion: Officiella Working Test – Tillstyrks
Motion: Jaktprov för funktionärer – Tillstyrks

§23 2014 års champion
Vi gratulerar Gunhild Björne och Cikkan till viltspårchampionat!

§24 Övriga frågor
Sälja klubbstugan?
Årsmötet önskar att styrelsen tar upp frågan om försäljning av klubbstugan snarast.
Ridhuset: Årsmötet önskar att styrelsen ser över om alternativ finns rörande avgifter och lokal
till nästa inomhussäsong.

§24 Mötets avslutande
Årsmötesordförande Susanna Johansson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.
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______________________________
Malin Gustafsson, mötessekreterare

____________________________
Susanna Johansson, mötesordförande

_________________________
Ingrid Björne, justerare

_________________________
Katarina Nordström, justerare

