Protokoll fört vid

ÅRSMÖTE 2020
SSRK - Skellefteåsektionen

Datum: 2020-02-19 Plats: Skellefteå Tid: 18:00
§1

Mötets öppnande
Helena Marklund hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

§2

Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades av årsmötet som behörigen utlyst. (Apportören & hemsidan).

§3

Fråga om röstlängd
Samtliga närvarande medlemmar har rösträtt. Röstlängd upprättas om behov
föreligger.

§4

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Helena Marklund

§5

Av styrelsen utsedd mötessekreterare.
Malin Gustafsson

§6

Val av 2 protokolljusterare och rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes Julia Sundqvist och Yvonne Bergström

§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 med vissa tillägg och
lades därefter till handlingarna.

§10

Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning
Gunhild Björne föredrog bokslut, resultat- och balansräkning som godkändes och
lades till handlingarna.

§11

Föredragning av revisionsberättelsen
Helena Marklund föredrog revisionsberättelsen, som därefter lades till handlingarna

§12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§13

Verksamhetsplanering 2020
Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 med vissa
förändringar. Fler kurser kommer att anordnas och en medlemsdag med lite jippo.
Kanske ta upp någon instruktör i maj/juni. Ta upp Robert Bohman så att han kan göra
en funktionsbeskrivning här hos oss. Kan Robert kanske utbilda några till testledare
för funktionsbeskrivning.

§14

Budget 2020
Mötet godkände styrelsens förslag till budget för 2020 med vissa förändringar på
retrieverproven. Eftersom domarna har fått ändrat arvode så tror vi att retrieverproven
kommer gå med +/- 0 kr budget.

§15

Reseersättning och traktamenten
Årsmötet beslutade att tillämpa lägsta gällande statliga norm för reseersättning samt
att inga traktamenten ska betalas ut.

§16

Val av ordförande (1år)
Till ordförande för 1 år valdes Helena Marklund.

§17

Val av 3st styrelseledamöter (2år)
Till styrelseledamöter för 2 år valdes:
Omval: Gunhild Björne, Carola Bergström, Yvonne Bergström

§18

Val av suppleanter till styrelsen (1år), samt beslut om tjänstgöringsordning för
dessa
Till styrelsesuppleanter valdes: Andrea Stenlund (1) och Malin Gustafsson (2).

§19

Val av valberedning:
Till valberedning utsågs Peter Burström och Reneé Vikstedt

§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 anmälda.

§22

Övriga frågor
Datum och tid för konstituerande möte beslöts till direkt efter årsmötet

§23

Mötets avslutande
Mötesordförande förklarade mötet avslutat och tackade deltagarna för deras
medverkan.
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