
 
 

 
Smålandsavdelningen  Sammanträdesdatum       1/4 
   2011-03-19 
 
Ordinarie avdelningsmöte § 1-22 
 
Plats:   Skedhult   
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 Ordförande Charlotta Hjerpe hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden fastställdes till 16 närvarande medlemmar. 
 
§ 3 Val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Leif Asp. 
 
§ 4 Anmälan om protokollförare 
 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet: Ulla Görl- 
 Appelkvist. 
 
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare 
 Mötet utsåg Marina Ludvigsson och Leif Liljeblad att utöver mötesordföranden
 justera protokollet samt att vara rösträknare. 
 
§ 6 Närvaro- och yttranderätt för icke medlemmar i avdelningen 
 Mötet beslutade att ge yttrande- och förslagsrätt 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 kompletterades med punkten Övrigt och 
 fastställdes därefter.. 
 
§ 9 Föredragning av verksamhetsberättelse för avdelningen 

Verksamhetsberättelsen för 2010 gicks igenom och lades med godkännande till 
handlingarna. 

 
§ 10 Årsbokslut med balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse samt 
 fastställande av balans- och resultaträkning. 
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Kassören Hans Olofsson redogjorde kort för 2010 års räkenskaper och  
revisorernas berättelse lästes upp varpå mötet beslutade  

 att fastställa bokslutet med balans- och resultaträkning och 
 att föregående års vinst överförs i ny räkning.  
  
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet 
 Mötet beslutade att ge avdelningsstyrelsen full ansvarsfrihet för den tid 
 revisionen omfattar. 
 
§ 12 Verksamhetsplan för 2011  
 Sven Ludvigsson, jaktprovsansvarig retriever, informerade om utökat antal
 starter i ÖKL i år samt om Lag-SM i juli. Leif Liljeblad, en i ledningsgruppen
 för Lag-SM, gav ytterligare information om tävlingen som går över två dagar
 med tre hundar per lag. 30 lag kan tas emot.  

Verksamhetsplanen antogs i sin helhet. 
 
§ 13 Förslag till budget för 2011  

Hans Olofsson gav några kommentarer kring styrelsens förslag till budget för 
2011 varpå den antogs. 

 
§ 14 Val av ordförande 
 Morgan Thorell nyvaldes som ordförande i avdelningsstyrelsen för 1 år. 
  
§ 15 Val av ordinarie styrelseledamöter 
 Som ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen valdes 
 Sven Ludvigsson, omval 2 år 
 Hans Olofsson, omval 2 år 
 Elena Jans, omval 2 år 
 Magnus Lindström, fyllnadsval 1 år 
 
§ 16 Val av styrelsesuppleanter och beslut om tjänstgöringsordning 
 Som styrelsesuppleanter valdes 
 Kristina Kindstrand, omval 1 år 
 Thomaz Jansson, nyval 1 år 
 Tjänstgöringsordning för suppleanterna: 1 Kristina Kindstrand, 2 Thomaz
 Jansson. 
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§ 17 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
 Till ordinarie revisor på 1 år omvaldes Pell Adolfsson. Valberedningen fick i
 uppdrag att hitta ytterligare en ordinarie revisor. 

Som revisorsuppleanter omvaldes Eva Klase och nyvaldes Charlotta Hjerpe,
 båda på 1 år. 

 
§ 18 Val av valberedning 
 Som valberedare utsågs Inga-Lena Liljeblad, sammankallande på 1 år samt
 Carina Sandberg, nyval 1 år och Susanne Eng, nyval 2 år.  
 
§ 19 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-18 
 Paragraferna 14-18 förklarades omedelbart justerade. 
 
§ 20 Ärenden som avdelningsstyrelsen hänskjutit till avdelningsmötet eller som  
 anmälts till avdelningsmötet 
 Motioner till Fullmäktige 2011 diskuterades som underlag för avdelningens
 delegater vid fullmäktigesammanträdet:  
 1. Motion gällande delning av SSRK i en Spaniel- och en  
 Retrieverklubb. Motionär: Östra avdelningen  ------- 
 2. Motion gällande upplösning av SSRK 
 Motionär: Labrador retrieverklubben   Avslås 

 3. Motion gällande uppdatering av typstadgarna för rasklubbar 
 Motionär: Labrador retrieverklubben   Avslås 

 4. Motion gällande borttagande av testikelstatus för  
 Arbetschampionat 
 Motionär: Nova Scotia Duck Tolling retrieverklubben  Tillstyrks 

 5. Motion till SKK gällande speciell kommitté för uppfödare 
Motionär: Flatcoated retrieverklubben   ------- 
6. Motion gällande redovisning av resultat vid retrieverprov B 
Motionär: SSRK Östergötland   Tillstyrks 

7. Motion gällande komplettering till regler för att erhålla 
 Svenskt Jaktchampionat på B-prov för retrievers   

Motionär: SSRK Östergötland   Avslås 

 
§ 21 Övrigt 
 Frågan om delegater till Fullmäktige togs upp och hänsköts till det konstituer-
 ande sammanträdet. 

Två utställningsrosetter delades ut – dels till Kicki Kindstrands och Lotta 
Samuelssons Pelydryns Joker, Welsh springer spaniel, dels till Lina Axelssons 
Norris Northern Style, Sussex spaniel. 
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Rosett även till Rondeus Miss Money Penny, viltspårchampion. 
 
 Här tackade Leif Asp för förtroendet att få vara mötesordförande och
 överlämnade ordet till Charlotta Hjerpe. Han tackades med blommor liksom
 de avgående styrelseledamöterna.  
 
§ 22 Mötet avslutas 
 Charlotta tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 
 
 
 Vid protokollet 
 
 Ulla Görl-Appelkvist  

Ulla Görl-Appelkvist 
 
 
 Justerat  19/3 2011 Justerat 23/3 2011 Justerat 28/3 2011 
 
 Leif Asp  Marina Ludvigsson Leif Liljeblad 

Leif Asp  Marina Ludvigsson Leif Liljeblad 
 Mötesordförande Justerare  Justerare 

 
    
    
       
 
 


