Smålandsavdelningen
Ordinarie avdelningsmöte
Plats: SmÖKK, Lenhovda
Närvarande: 14 medlemmar
+ två icke medlemmar

Sammanträdesdatum
2014-03-15
§ 1-20

1/4

§1

Mötet öppnas
Ordförande Morgan Thorell hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet.

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 14 närvarande medlemmar.

§3

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Leif Asp.

§4

Anmälan om protokollförare
Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet: Ulla GörlAppelkvist.

§5

Val av två justerare, tillika rösträknare
Mötet utsåg Ulla Erdeberg och Katarina Ljungquist 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 två 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 efter ett tillägg på övriga frågor: Flytt av
Grännautställningen till Öland

§9
a.

Föredragning av
verksamhetsberättelse för avdelningen
Sekreteraren drog i korthet punkterna i styrelsens verksamhetsberättelse.
Densamma lades därefter till handlingarna
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b

årsbokslut med balans- och resultaträkning
Kassören Hans Olofsson redogjorde för 2013 års räkenskaper och informerade
om årets underskott på 50 000 kronor. Han sade bland annat:
Genom att redovisningen lagts om så att varje verksamhet visar sina inkomster
och utgifter är en direkt jämförelse med föregående års bokslut svår att göra.
Anledningarna till årets underskott beror bland annat på minskade inkomster:
15 000 kronor mindre på utställningarna
12 000 kronor mindre på jaktprov
På kostnadssidan märks bland annat
10 000 kronor förlust på SM i Viltspår, instruktörsutbildning, utbildning av
provledare och kommissarier, ökade kostnader för funktionärsträffar och ökade
sociala utgifter jämfört med 2012.
För 2014 höjs anmälningsavgiften för utställning och jaktprov, flera C-prov
arrangeras och inga profilkläder tas fram.

c

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

§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsmötet beslutade
att fastställa bokslutet med balans- och resultaträkning och
att föregående års underskott fastställs.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet
Mötet beslutade att ge avdelningsstyrelsen full ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar.

§ 12
a.

Förslag till och beslut om
verksamhetsplan för 2014
Verksamhetsplanen för 2014 gicks igenom. Birgitta Staflund-Wiberg gav
kommentaren att antalet mocktrials begränsas till ett och antalet WT utökas till
fyra.
Årsmötet beslutade fastställa verksamhetsplanen efter denna justering.

b.

budget för 2014
Hans Olofsson kommenterade styrelsens förslag till budget för 2014 med att
detta endast omfattar fem B-prov i stället för planerade sju men att budgeten inte
räknats om efter tillägget av ytterligare två B-prov.
Årsmötet beslutade anta budgeten i befintligt skick.
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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.

§ 13

Val av ordförande
Morgan Thorell omvaldes som ordförande i avdelningsstyrelsen för 1 år.

§ 14

Val av ordinarie styrelseledamöter
Som ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen valdes
Hans Olofsson
Omval 2 år
Ulla Görl-Appelkvist
Omval 2 år
Magnus Lindström
Omval 2 år
Jennifer Hofsö
Omval 1 år
1 år kvar: Birgitta Staflund-Wiberg och Kristina Kindstrand

§ 15

Val av styrelsesuppleanter och beslut om tjänstgöringsordning
Som styrelsesuppleanter valdes
1. Sofie Alfredsson
Nyval 1 år
2. Charlotta Hjerpe
Omval 1 år
Numreringen är lika med tjänstgöringsordningen.

§ 16

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Till ordinarie revisorer valdes
Maria Fahlström
Omval 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
Katarina Ljungquist, sk Omval 1 år
Håkan Svensson
Nyval 2 år
1 år kvar: Jonas Mjärling

§ 18

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-17
Paragraferna 13-17 förklarades omedelbart justerade.
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§ 19

Övriga frågor
Årsmötet fick tillfälle läsa igenom en skrivelse från Leif Liljeblad med
synpunkter på den kommande regelrevideringen. Viss diskussion uppstod och
bland annat klargjorde Birgitta Staflund-Wiberg att det hela är precis i sin början
och att medlemmarna kommer att få möjlighet att träffas och framföra sina
synpunkter. Detta blir aktuellt när det föreligger ett förslag att diskutera kring.
Kristina Kindstrand avslöjade att hon kommer att försöka få
Grännautställningen flyttad till Eriksöre Camping på Öland från och med 2015.
Initiativet mottogs mycket positivt.
Tre förare med hundar som under 2013 blivit champions i Viltspår hade rosetter
att hämta:
Sofia Nälgård med SEVCH Dimhöjdens Charlie Af Izar, Charlotte Rydin med
SEVCH Dimhöjdens Vega Af Izar och som enda närvarande Ulla Erdeberg med
SE VCH RLD N RLD F Rondeus Qualified Queen. Applåder till de duktiga
ekipagen.

§ 20

Mötet avslutas
Mötesordföranden Leif Asp tackade för förtroendet att få leda
årsmötesförhandlingarna och lämnade över klubban till Morgan Thorell. Denne
tackade för förnyat förtroende som ordförande i avdelningen och avslutade
mötet.
Vid protokollet

Justerat den 18 mars 2014

Ulla Görl-Appelkvist

Leif Asp

Ulla Görl-Appelkvist

Leif Asp
Mötesordförande

Justerat den 19 mars 2014

Justerat den 23 mars 2014

Ulla Erdeberg

Katarina Ljungquist

Ulla Erdeberg

Katarina Ljungquist

