
 
 

 
Smålandsavdelningen  Sammanträdesdatum       1/4 
   2013-03-16 
 
Ordinarie avdelningsmöte § 1-20 
 
Plats: Osaby säteri, Tävelsås   
Närvarande: 24 medlemmar 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden fastställdes till 24 närvarande medlemmar. 
 
§ 3 Val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Sören Swärdh. 
 
§ 4 Anmälan om protokollförare 
 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet: Ulla Görl-
 Appelkvist. 
 
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare 

Mötet utsåg Lars-Göran Isaksson och Britt Sandahl Gustafsson 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 en närvarande icke 
medlem. 

 
§ 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: Val av
 fullmäktigeledamöter. 
 
§ 9 Föredragning av  
a. verksamhetsberättelse för avdelningen 

Morgan Thorell föredrog verksamhetsberättelsen för 2012 varvid konstaterades 
att fel vinnare av Smålandsmästerskapet angetts. Styrelsen fick i uppdrag att 
korrigera felet i verksamhetsberättelsen. 
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b årsbokslut med balans- och resultaträkning   

Kassören Hans Olofsson redogjorde för 2012 års räkenskaper och informerade 
om avvikelser jämfört med året innan. En medlem efterlyste sammanställningar 
över vad varje verksamhet gett i resultat, en fråga som kassören besvarade med 
löfte om att på hemsidan inom kort redovisa de olika verksamheternas utfall.  
Årsmötet beslutade att så sker. 
 

c revisorernas berättelse 
Då ingen av revisorerna var närvarande läste mötesordföranden 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 vinst läggs till det egna kapitalet. 
  
§ 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 2013 

Verksamhetsplanen för 2013 gicks igenom varvid efterlystes C-prov. Sven 
Ludvigsson förklarade frånvaron av sådana i planen med att inga visat intresse 
av att arrangera C-prov. Årsmötet var dock inne på att försöka få igång sådan 
verksamhet. 
Även spanielverksamhet efterlystes. En förklaring som lämnades är att 
ingen i styrelsen under andra halvåret haft ansvar för den verksamheten. 
Årsmötet biföll förslag att spanielprov samt A-prov retriever kan förläggas i 
annan avdelning vid behov. Janne Wiberg åtog sig att under året arrangera 
spanielprov i Smålandsavdelningens regi. 
Ett annat krux som togs upp är att vi inte vet hur hundbeståndet bland våra 
medlemmar ser ut. Ett förslag där var att gå ut på hemsidan och efterlysa 
intresset för spanielverksamhet. 
Årsmötet beslutade anta verksamhetsplanen för 2013 med tilläggen för 
verksamhet både vad gäller C-prov och spanielprov. 

 
b. budget för 2013   

Hans Olofsson gav några kommentarer kring styrelsens förslag till budget för 
2013.  
Årsmötet beslutade anta budgeten. 
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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 
 Birgitta Staflund Wiberg, 2 år nyval 
 Kristina Kindstrand, 2 år nyval 
 Jennifer Hofsö, 1 år omval 
 1 år kvar: Hans Olofsson, Magnus Lindström, Ulla Görl-Appelkvist 
 
§ 15 Val av styrelsesuppleanter och beslut om tjänstgöringsordning 
 Som styrelsesuppleanter valdes 

1. Alexandra Wolf, nyval 1 år 
2. Charlotta Hjerpe, nyval 1 år  
3. Jan Wiberg, nyval 1 år 
Numreringen är lika med tjänstgöringsordningen. 
  

§ 16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
Till ordinarie revisorer valdes 
Maria Fahlström, nyval 1 år 
Pia Grundell, nyval 1 år 
Till revisorsuppleanter valdes 
Åsa Westström, omval 1 år 
Cecilia Riesle Olsson, nyval 1 år 
 
Vid årsmötet råkade fel namn nämnas för den ena ordinarie revisorn – ett fel 
som härmed är tillrättat. 

     
§ 17 Val av valberedning 
 Som valberedning utsågs  
 Katarina Ljungquist, sammankallande, 1 år nyval 
 Jonas Mjärling, 2 år nyval 
 1 år kvar: Olof Lydén  
 
§ 18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-17 
 Paragraferna 13-17 förklarades omedelbart justerade. 
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§ 19 Övriga frågor 
 Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse delegater till fullmäktige. 
 
§ 20 Mötet avslutas 

Mötesordföranden Sören Swärdh tackades för sin insats med blommor och 
applåder varpå Morgan Thorell tog över, tackade för förnyat förtroende som 
ordförande i avdelningen och avslutade mötet. Därefter tackade han av de 
avgående styrelseledamöterna.   

   
       

Vid protokollet  Justerat 21 mars 2013 
 
Ulla Görl-Appelkvist  Sören Swärdh 
Ulla Görl-Appelkvist  Sören Swärdh 

Mötesordförande 
 

 
Justerat 26 mars 2013  Justerat 23 mars 2013  
 
Lars-Göran Isaksson  Britt Sandahl Gustafsson 
Lars-Göran Isaksson  Britt Sandahl Gustafsson 
 
    

       
 
 


