
 
 

 
Smålandsavdelningen  Sammanträdesdatum       1/4 
   2010-03-21 
 
Ordinarie avdelningsmöte § 1-24 
 
Plats:   Lenhovda   
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 Ordförande Charlotta Hjerpe hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden fastställdes till 34 närvarande medlemmar. 
 
§ 3 Val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Gunnar Petersson. 
 
§ 4 Anmälan om protokollförare 
 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet: Ulla Görl- 
 Appelkvist. 
 
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare 
 Mötet utsåg Hans Olofsson och Thomas Hultstrand att utöver mötesordföranden
 justera protokollet samt att vara rösträknare. 
 
§ 6 Närvaro- och yttranderätt för icke medlemmar 
 Mötet beslutade att ge yttrande- och förslagsrätt 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 för mötet antogs. 
 
§ 9 Verksamhetsberättelsen 
 Verksamhetsberättelsen för 2009 gicks igenom punktvis och föranledde inga 
 kommentarer. Den lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 10 Årsbokslut med balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse samt 
 fastställande av balans- och resultaträkning. 
 Kassören Hans Olofsson redogjorde kort för 2009 års räkenskaper.  
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Gunnar Petersson läste upp revisorernas berättelse 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 2010  
 Den skrivna verksamhetsplanen för året kompletterades med ett nyinsatt
 arrangemang: Unghundsderbyt i juni. 
 Planen antogs i sin helhet. 
 
§ 13 Förslag till budget för 2010  
 Styrelsens förslag till budget för 2010 fastställdes. 
 
§ 14 Val av ordförande 
 Charlotta Hjerpe omvaldes enhälligt som ordförande i avdelningsstyrelsen för  
 ett år. 
  
§ 15 Val av ordinarie styrelseledamöter 
 Som ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen valdes 
 Ulla Görl-Appelkvist – nyval 2 år 
 Birgitta Kåberger – nyval 2 år 
 Susanne Eng – omval 2 år 
 
§ 16 Val av styrelsesuppleanter och beslut om tjänstgöringsordning 
 Som styrelsesuppleanter valdes 
 Louise Carlsson – omval 1 år 
 Kristina Kindstrand – nyval 1 år 
 Tjänstgöringsordningen för dem: 1. Louise Carlsson 2. Kristina Kindstrand 
 
§ 17 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
 Valberedningen hade ett förslag till ordinarie revisor och ett till suppleant.
 Pell Adolfsson omvaldes på 1 år som ordinarie revisor och Eva Klase
 omvaldes till revisorsuppleant på 1 år.  
 
§ 18 Val av valberedning 
 Som valberedare utsågs Marina Ludvigsson, sammankallande, på 1 år samt
 nyvaldes Inga-Lena Liljeblad på 2 år. Ett år kvar: Jan Wiberg. 
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§ 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 2010 diskuterades som underlag för hur avdelningens
 delegater skall rösta: 
 1) Motion gällande utökat antal fältprov – Springerklubbens HS Avslås 

 2) Motion gällande arrangemang av egna vattenprov – Springer- 
 klubbens HS     Avslås 

 3) Motion gällande delning av SSRK i en Spaniel- och en  
 Retrieverklubb – SSRK Östra avdelningen 
 Konstaterades att motionen är för sent ingiven och att en 

utredning pågår, men årsmötets viljeyttring var att tillstyrka  
en delning av SSRK    - 
4) Motion gällande fullständiga regler för Särskilda jaktprov för  
retriever – SSRK Östergötland   Inget

      yttrande 
5) Motion gällande bortlottningar på B-prov för retriever 

 - SSRK Östergötland    Avslås 
6) Motion gällande förfaringssätt vid antagande av nya domare 
- SSRK Östergötland    Avslås 

7) Motion gällande användning av vilt i Ekl på B-prov för 
Retriever – SSRK Östergötland   Avslås 

 

Ajournering Mötet ajournerades för förfriskningar varpå championatsrosetter delades ut till 
 nyblivna championatsekipage i viltspår, jaktprov retriever och utställning.
 Därefter återupptogs årsmötesförhandlingarna. 
 
§ 21 Organisationsutredningen 
 Charlotta Hjerpe drog i korthet innebörden i organisationsförslaget Ett 
 medlemskap – Ett SSRK. Årsmötets budskap till Smålands-delegaterna vid  
 Fullmäktige var att förslaget i sin helhet avslås med hänvisning till en delning
 av SSRK. 
 
§ 22 Regelrevidering spaniel 
 Remissvar har redan lämnats där bifall yrkas men med vissa kommentarer.
 Punkten lämnades därmed.  
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§ 23 Regelrevidering retriever 

Många röster höjdes mot förslaget att införa tävlingsmoment i Ekl vid B-prov 
för retriever. Låt B-provsverksamheten fortsätta vara en egenskapsbedömning 
och A-proven ha formen av tävling. 
I stort sett var årsmötet positivt till förslagen vad gäller A-prov men yrkade på 
att kvalitetspriserna skall bort. 
Gärna två domare vid A-prov KKL för kvalitetssäkringens skull, tyckte mötet. 
Stark kritik framfördes på det sätt man såväl handlagt som utformat remissen – 
för kort tid, för dåligt underbyggt, för dåligt förankrad bland domare och 
medlemmar över huvud taget.  
Frågor avdelningens delegater till Fullmäktige fick svar på: 
Dummies i Ekl: Ja 
Vatten vid alla prov: Ja 
Kvalitetsbedömning i alla klasser i B-prov för retriever: Ja 
Släpspår: Tas bort. 

  
§ 24 Mötet avslutas 
 Gunnar Petersson tackade för trevliga förhandlingar och överlämnade klubban 

till Charlotta Hjerpe som avslutade mötet och överlämnade en blomma till 
mötesordföranden. 

 
 Vid protokollet 
 
 Ulla Görl-Appelkvist 
 Ulla Görl-Appelkvist 
 
 
 Justerat  1/4 2010 Justerat 14/4 2010 Justerat 11/4 2010 
 
 Gunnar Petersson Hans Olofsson Thomas Hultstrand 

Gunnar Petersson Hans Olofsson Thomas Hultstrand 
 Mötesordförande Justerare  Justerare 

 
    
    
       
 


