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§ 1 Fastställande av röstlängden. 

Röstlängden fastställdes till 30 närvarande på mötet, samtliga medlemmar.  
 
§ 2 Val av ordförande för mötet. 
 Till ordförande för årsmötet föreslogs Margot Engström. 
 Beslut: att välja Margot Engström som mötets ordförande. 
 
§ 3 Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
 Till protokollförare för årsmötet hade styrelsen utsett Annica Jonsson.  
 
§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötes 

ordförande ska justera protokollet. 
 Beslut: att välja Monica Jonsson och Louise Larsson som justerare, tillika  
 rösträknare. 
 
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än sektionens medlemmar 

(§6 mom 5) . 
 Endast sektionens medlemmar närvarade vid årsmötet. 
 
§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Mötet har utlysts i tidningen Apportören nr 4 2008 samt på sektionens hemsida. 
Beslut: att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 
§ 7 Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes med tillägg på § 18; Förslag till funktionärersättning 
inom SSRK Västernorrland samt § 19 övriga frågor; organisationsutredningen, 
motioner till SSRK fullmäktige, SSRK Örnsköldsvik logotyp och information 
vad ger SSRK Örnsköldsvik till medlemmarna. 
Beslut: att fastställa föreslagen dagordning med ovanstående tillägg. 

 
§ 8 Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och 

resultaträkning samt revisorernas berättelse. 
Verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkning föredrogs. 
Revisorerna läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

 
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 
Balans- och räkenskaperna föredrogs och fastställdes av årsmötet.  
Beslut: att den uppkomna vinsten för sektionen, under räkenskapsåret 2008, 
skall balanseras in i 2009 års räkenskap.  

 
§ 10 Sektionsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag 

föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen. 
 Inget uppdrag blev under 2008 givit till sektionsstyrelsen. 
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§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen. 

Beslut: att ge sektionsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. 
 
§ 12 Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till 

verksamhetsplan för kommande år. 
Verksamhetsplaneringen för 2009 föredrogs. Årsmötet gjorde ett tillägg i 
planeringen med en föreläsning kring avel och genetik samt handlerträning. 
Beslut: att godkänna verksamhetsplaneringen med tillägg enligt ovan. 

 
§ 13 Presentation av styrelsens förslag till rambudget för kommande år. 

Rambudgeten för 2009 föredrogs. Årsmötet gjorde en justering av budgeten med 
anledning av justeringen av verksamhetsplanen. Förslag till ny budget med ett 
underskott på 13 000 kronor. 
Beslut: att godkänna budgeten efter justering enligt ovan.  

 
§ 14 Beslut om reseersättning till klubbens funktionärer. 

Beslut: att följa statens norm för reseersättning till klubbens funktionärer, 
f.n.18:50 kronor per mil. 

 
§ 15 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i sektionsstyrelsen 

samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 7). 
 Beslut: att välja enligt valberedningens förslag. 

 
Till ordförande valdes 
Annica Jonsson Nyval 1 år 
 
Till ledamöter valdes 
Magnus Hellström Omval  2 år 
Anna Reynberg-Sjölund Omval 2 år 
Maria Hansson Nyval 2 år 
Erika Granberg Fyllnadsval 1 år  
 
Ledamöter med kvarstående mandat 1 år: 
Margareta Sjödin  
Katharina Svanlund 

  
Till suppleanter och tjänstgöringsordning valdes 

 1) Johnny Öberg Nyval 1 år   
2) Johan Ölund  Omval 1 år 

 
§ 16 Val av valberedning (enligt § 9). 

Beslut: att välja Stig Arnmark och Anders Boman till valberedning. Stig 
Arnmark valdes till sammankallande. 

 
 
 



SSRK Örnsköldsvik       

Årsmötesprotokoll 
Datum: 090207  
Tid: 17.00    
Plats: Vårblomman  3 
 
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-16. 
 Beslut: att omedelbart justera punkterna 15-16. 
 
§ 18 Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet eller som 

anmälts till sektionsstyrelsen (enligt § 6 mom 6). 
SSRK Västernorrland har delgivit sektionerna ett förslag till 
funktionärsersättning inom SSRK Västernorrland. Maria Hansson föredrog 
ärendet och efter diskussion och omröstning förordas förslag nr 3 av årsmötet 
under förutsättning att SSRK Västernorrland står för alla kostnader. 

 
§ 19 Övriga frågor (enligt § 6 mom 8). 
 

Organisationsutredningen inom SSRK. 
Maria Hansson informerade om den utredning som kommit med förslag om 
förändring av bl.a. medlemskap i SSRK och rasklubbarna. Efter informationen 
blev det en diskussion bland medlemmarna. Årsmötet föreslår återremiss på 
utredningen för att ta fram en konsekvensbeskrivning på förslaget då det är allt 
för många funderingar som inte går att få svar på i utredningen. 
 
Motioner till SSRK fullmäktige. 
Motionerna redovisades och lades till handlingarna. 
 
SSRK Örnsköldsvik logotyp. 
Anna Reynberg Sjölund visade den logotyp som styrelsen tagit fram och 
informerade om att klubbkläder kommer att tas fram under året. 
 
Information vad ger SSRK Örnsköldsvik till medlemmarna. 
Maria Hansson redovisade hur styrelsen funderar kring subventioner av diverse 
kostnader för medlemmarna och berättade bl.a. om hur tankegångarna går inför 
retrieverträningen i maj, vilka omkostnader olika arrangemang har samt att 
pengarna ska gagna så många medlemmar som möjligt.  

 
Uppvaktningar, avtackningar  
Maria Hansson delade ut diplom till de som under 2008 anmält om Championat; 
SU(u)CH Aquamanda's Kramgoa Kompis, ägare Maria Ståhl 
SU(u)CH Hummelviksgårdens Easy, ägare Ulla Olsson 
SU(u)CH LP1 Hummelviksgårdens Eliska, ägare Carina Sundberg 
SVCH Conover's Xellent Xport, ägare Camilla Sundström  
SVCH Kafati's Famous Black Snake, ägare Marie Näslund  
SVCH Kafati´s Hot Nutty Irishman, ägare Therese Eklund Tranberg 
SVCH Macita´s Easter Hunt, ägare Helena Hellsten 

 
Maria Hansson delade ut vandringspriset ”mest vinstrikaste lydnadshund” till 
vinnaren SVCH LPI LPII Cinderella Lovehouse Mr Marlin, ägare Malin 
Andersson.           
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Annica Jonsson delade ut diplom till de ägare som under åren 1999-2008 varit 
mest vinstrik i sektionens vandringspris.  
Mest vinstrika spanielägare blev Gunilla & Tore Danielsson. 
Mest vinstrika retrieverägare blev Marita & Joakim Sandström. 
Mest vinstrika lydnadshundsägare blev Malin Andersson. 

  
Maria Hansson tackade de funktionärer som under 2008 ställt upp för sektionen 
och avtackade Monica Backerholm för hennes tid i styrelsen. 

 
§ 20 Mötets avslutande. 

Ordförande Margot Engström tackade för förtroendet att fått sitta ordförande för 
årsmötet och avslutades årsmötet genom att låta den nya styrelsen presentera sig 
för alla närvarande samt inbjöd till middagen. 
 

 
 
 
 
 
Ort:________________________________ Datum: _________________________ 
 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Annica Jonsson   Margot Engström 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Monica Jonsson   Louise Larsson 
Justerare    Justerare 


