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Plats: Studiefrämjandet,  2017-03-18 
Jönköping   § 1 – 22 
Närvarande: 19 personer 
varav en icke medlem 
    
 
§ 1 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden fastställdes. 
 
§ 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 Karin Bendz och Kent Samuelsson 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 närvarande icke 
medlemmar. 

 
§ 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 

Verksamhetsberättelsen för 2016 gav inte upphov till några kommentarer. 
 
b. årsbokslut med balans- och resultaträkning 

Gunilla Skogh redogjorde kortfattat för balans- och resultaträkningen. 
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c. revisorernas berättelse 
Då ingen av revisorerna var närvarande läste Gunilla Skogh upp deras berättelse 
varpå den lades till handlingarna.  
 

§ 10  Fastställande av balans- och resultaträkning 
 Årsmötet beslutade  
 att fastställa bokslutet med balans- och resultaträkning och 
 att föregående års överskott fastställs samt överförs i ny räkning. 
  
§ 11 Rapport om ärenden till styrelsen från föregående årsmöte 

Funktionärsträffen: Mötet informerades kort om den heldag under Inga-Lena 
och Leif Liljeblads ledning som alla intresserade funktionärer bjudits in till. I 
sammanhanget noterade Maire Pyrrö att det på grund av ”personalbrist” kanske 
inte blir mer än de tre C-prov som är tänkta vid Elmia Game Fair. Ett tips som 
framkom är att ha ett möte med jaktansvariga i de olika rasklubbarna och kanske 
komma fram till en uppdelning rutvis.  
Funktionärslistan: Den förteckning över medlemmar som förklarat sig villiga 
att hjälpa till vid olika typer av prov har inte utnyttjats till fullo, har 
initiativtagaren konstaterat. Konstaterades att den kanske inte marknadsförts 
tillräckligt kraftfullt och att något behöver göras åt saken, då det faktiskt är 
medlemmar som anmält sig och som vill hjälpa till men som inte kontaktats. 
Ungdomsverksamheten: Elena Jans försök att få till stånd en 
ungdomsverksamhet på retrieversidan har inte gått hennes väg. Projektet har 
lagts ned tills vidare. 

 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade på förslag av revisorerna att ge avdelningsstyrelsen full 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 
§ 13 Förslag till och beslut om    
a. verksamhetsplan för 2017  

Årsmötet beslutade anta uppgjort förslag till verksamhetsplan för 2017.  
 
b. budget för 2017   

Årsmötet beslutade anta budgeten i befintligt skick. Pia Nordin föreslog att 
någon bjuds in som föreläsare vad gäller WT. Årsmötet instämde och Pia lovade 
genomföra förslaget. 
Ett annat förslag var att hjälpa folk att lära sig mer om WT så att de vågar starta 
genom att ha en guide som går runt på de olika stationerna på Elmia Game Fair 
och berättar vad varje ruta går ut på och vad domarna tittar efter. 
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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. 
       
§ 14 Val av ordförande 
 Morgan Thorell omvaldes som ordförande i avdelningsstyrelsen för 1 år.
      
§ 15 Val av ordinarie styrelseledamöter 
 Som ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen valdes 
 Gunilla Skogh Fyllnadsval 1 år  

Emilia Bengtsdottir Nyval 2 år 
 Marie Storm  Nyval 2 år 
 Sara Djurstedt Omval 2 år 
 
§ 16 Val av styrelsesuppleanter och beslut om tjänstgöringsordning 
 Som styrelsesuppleanter valdes 

1. Maire Pyrrö Omval 1 år 
2. Kent Samuelsson Nyval 1 år  
  

§ 17 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Till ordinarie revisorer valdes 
Jessica Svensson Omval 1 år 
Hans Olofsson  Nyval 1 år 
Till revisorssuppleanter valdes 
Cecilia Riesle Olsson Omval 1 år 
Lisa Lyhagen Nyval 1 år 

     
§ 18 Val av valberedning 
 Som valberedning utsågs  
 Olof Lydén  Sammankallande 1 år, omval 
 Cecilia Jonsson Nyval 2 år 
  
§ 19 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-18 
 Paragraferna 14-18 förklarades omedelbart justerade. 
 
 Ajournering 
 Mötet ajournerades för kafferast varefter förhandlingarna återupptogs. 
 
§ 20 Motioner 

De tio motionerna till årets Fullmäktige gicks igenom.  
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Årsmötet tillstyrkte 
•••• GRKs motion om att den centrala avgiften för varje beskriven hund i FB-R 

slopas. 
•••• SSRK Södras motion om central tillsättning av domare för B-prov 
•••• SSRK Södras motion om delad utbildning till B- respektive A-domare 
•••• SSRK Södras motion om att avsluta sponsoravtal med Royal Canin och 
•••• SSRK Södras motion om obligatoriskt deltagande i domarkonferenserna 

vartannat år 
För övriga motioner gavs avdelningens delegater vid Fullmäktige rätt att rösta 
efter eget skön när de följt diskussionerna vid mötet. 
 

§ 21 Övriga frågor 
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att utse delegater till årets 
Fullmäktige. 
Avgående styrelseledamöter avtackades och blommor delades ut. 
 

§ 22 Mötet avslutas 
Mötesordföranden Morgan Thorell tackade årsmötesdeltagarna samt för förnyat 
förtroende som ordförande i avdelningen och avslutade mötet. 
      
Vid protokollet  Justerat 20/3 2017 
 
Ulla Görl-Appelkvist  Morgan Thorell 
Ulla Görl-Appelkvist  Morgan Thorell 

Mötesordförande 
 

Justerat den 21/3 2017  Justerat den 23/3 2017 
 
Karin Bendz   Kent Samuelsson 
Karin Bendz   Kent Samuelsson 

  
 
 

    
 

 


