
 

 

 
Smålandsavdelningen  Sammanträdesdatum       1/4 
   2015-03-07 
Ordinarie avdelningsmöte § 1-21 
Plats: Björkåsen B&B, Moheda   
Närvarande: 21 medlemmar  
+ fyra icke medlemmar 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden fastställdes till 17 närvarande medlemmar. 
 
§ 3 Val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Morgan Thorell. 
 
§ 4 Anmälan om protokollförare 
 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet: Ulla Görl-
 Appelkvist. 
 
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare 

Mötet utsåg Andreas Josefsson och Håkan Svensson att utöver 
mötesordföranden justera protokollet samt att vara rösträknare. 

 
§ 6 Närvaro- och yttranderätt för icke medlemmar i avdelningen 

Mötet beslutade ge närvaro- och yttranderätt även till de närvarande icke 
medlemmarna. 

 
§ 7 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 Avdelningsmötet konstaterade att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 8 Fastställande av dagordning 
 Upprättat förslag till dagordning antogs i sin helhet. 
 
§ 9 Föredragning av  
a. verksamhetsberättelse för avdelningen 

Årsmötet fick några minuter på sig att läsa igenom verksamhetsberättelsen. 
Birgitta Staflund-Wiberg redogjorde kort för det faktum att 
Smålandsavdelningens remissvar rörande regelrevideringen för retrieverjaktprov 
hamnat i skräpkorgen hos både kansli och retrieverjaktprovsansvarig och därför  
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inte finns med i sammanställningen över remissvaren.   
            

 
b årsbokslut med balans- och resultaträkning   

Kassören Hans Olofsson redogjorde för 2014 års räkenskaper och informerade 
om årets överskott på drygt 64 000 kronor: Mindre kostnader för representation, 
verksamheter som samtliga gett överskott, inga funktionärskläder bland annat. 

 
c revisorernas berättelse 

Då ingen av revisorerna var närvarande läste kassören upp revisorernas 
berättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet, vilken därpå lades till handlingarna.  
 

§ 10  Fastställande av balans- och resultaträkning 
 Årsmötet beslutade  
 att fastställa bokslutet med balans- och resultaträkning och 
 att föregående års överskott fastställs. 
  
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet 
 Mötet beslutade att ge avdelningsstyrelsen full ansvarsfrihet för den tid 
 revisionen omfattar. 
 
§ 12 Förslag till och beslut om    
a. verksamhetsplan för 2015  

Uppgjort förslag till verksamhetsplan för 2015 presenterades. 
Årsmötet beslutade anta densamma. 

 
b. budget för 2015   

Hans Olofsson kommenterade styrelsens förslag till budget för 2015 med att 
30 000 kronor anslagits för att fira SSRKs 70-årsjubileum. 
Årsmötet beslutade anta budgeten i befintligt skick. 
 

c. villkor för reseersättning till avdelningens funktionärer 
Årsmötet beslutade att de statliga bestämmelserna för reseersättning, 18,50 per  

 mil, utgår till styrelseledamöter, domare, ringsekreterare, provledare och 
 kommissarier. 
 
§ 13 Val av ordförande 
 Morgan Thorell omvaldes som ordförande i avdelningsstyrelsen för 1 år. 
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§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter 
 Som ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen valdes 
 Sofie Alfredsson Nyval 2 år 
 Håkan Svensson Nyval 2 år 
 Jennifer Hofsö Omval 2 år 
 
§ 15 Val av styrelsesuppleanter och beslut om tjänstgöringsordning 
 Som styrelsesuppleanter valdes 

1. Sara Djurstedt Nyval 1 år 
2. Maire Pyrrö Nyval 1 år  
Numreringen är lika med tjänstgöringsordningen. 
  

§ 16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
Till ordinarie revisorer valdes 
Jessica Svensson Nyval 1 år 
Pia Grundell   Omval 1 år 
Till revisorsuppleanter valdes 
Åsa Westström Omval 1 år 
Cecilia Riesle Olsson Omval 1 år 

     
§ 17 Val av valberedning 
 Som valberedning utsågs  
 Jonas Mjärling Sammankallande 1 år 
 Christel Axelsson Nyval 1 år 
 Cristian Espinoza Nyval 2 år 
 
§ 18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-17 
 Paragraferna 13-17 förklarades omedelbart justerade. 
 
 *** 
 Årsmötet ajournerades för kaffepaus varefter förhandlingarna återupptogs. 
  

*** 
  
§ 19 Motioner 
 Årsmötet med SSRK Småland beslutade enligt följande beträffande motionerna 
 till årets Fullmäktige: 
 Särskilt retrieverjaktprov – funktionärer (Västra) 
 Avslås. 
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Förtur – provledare/kommissarie (Västra) 
 Tillstyrks. 

Elitprov retriever (Västra) 
 Lämnas utan åtgärd. 
 Förändrad mandatfördelning (Labrador retrieverklubben) 
 Avslås. 
 Upplösning av SSRK (Labrador retrieverklubben) 

Tillstyrks. 
En spanielklubb och en retrieverklubb (Labrador retrieverklubben) 
Tillstyrks. 
Rasklubbsavgift till SSRK (Labrador retrieverklubben) 
Avslås. 
Ändring av SSRKs stadga (Golden retrieverklubben) 
Tillstyrks. 
Officiella Working Test (Golden retrieverklubben) 
Tillstyrker att arbetet med detta påbörjas. 
Jaktprov för funktionärer (Dalarna, Västerbotten, Värmland, Östergötland, 
Golden retrieverklubben) 
Avslås. 

 
§ 20 Övrigt 
 Två styrelseledamöter avtackades med blommor – Kicki Kindstrand efter flera 

decennier i styrelsen samt Birgitta Staflund-Wiberg. 
 

§ 21 Mötet avslutas 
Mötesordföranden Morgan Thorell tackade årsmötesdeltagarna samt för förnyat 
förtroende som ordförande i avdelningen och avslutade mötet. 
      
Vid protokollet  Justerat den 10 mars 2015  
 
Ulla Görl-Appelkvist  Morgan Thorell  
Ulla Görl-Appelkvist  Morgan Thorell 

Mötesordförande 
 

Justerat den 10 mars 2015  Justerat den 10 mars 2015 
 
Andreas Josefsson  Håkan Svensson 
Andreas Josefsson  Håkan Svensson  
Justerare   Justerare  


