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DAGORDNING  
§1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat 
 
§2 Val av justeringsman. 
G
 
öran valdes till justeringsman. 

§3  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§4 Skrivelser IN  
 
   SKK -  Utbildning kassörer intresseanmälan 

   -  Inbjudan steg-2 utbildning kassör 
 
 
SSRK  -  Kallelse avd styrelsemöte 041020 

- Dagordning Styrelsemöte 041020 
- Kallelse styrelsemöte 050115 
- Info SSRK:s nya logga 
- Info svenskt mästerskap Viltspår. 
- Inbjudan Julfest SSRK/Härnösand 
 

   SVF  -  Inga brev    
   
   
   UT  -  Protokoll nr 42§ 54-68 040810 
 
   
§5 Föregående mötets protokoll 
F
 
öregående protokoll godkändes. 

§6 Verksamhetsberättelse 2004 
Styrelsen gick igenom året som gått och verksamhetsberättelsen för 
2004.  
 
§7 Verksamhetsplan 2005 
S
 
tig läste upp Verksamhetsplanen inför årsmötet. 

§8 Budget 2005 
Stig förklarade att Budget inför 2005 inte riktigt klar men klubbens 
ekonomi är fortsatt god. 
 
§9 Ekonomisk redovisning 2004 – resultat 
Stig redovisade resultatet för 2004 för styrelsen.  
 
§10 Presenter – årsmöte 
Styrelsen beslutade att alla instruktörer samt Anders Eriksson, 
Margareta Sjödin och Sofi Ölund kommer att få presenter på årsmötet. 
 
§11 Inventarier 041231 
Ylva läste upp inventarielistan och den uppdaterades tillsammans med 
övriga styrelsen. 
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§12 Val av sekreterare till årsmötet 
Ylva Sjödin valdes till sekrteterare för årsmötet. 
 
§13 Redovisning VP-priser 
Ylva redovisade vilka VP-priser som ansökts om och vilka som får 
espektive VP-pris. r
 
§14 Ersättning första start jaktprov? 
Styrelsen beslutade att vid hundförares första start av jaktprov 
ersätts startavgiften förutsatt att en ansökan lämnas in till 
lubben. Detta gäller fr o m 2005 k
 
§15 Renovering båtmotor? 
Styrelsen beslutade att kosta på en service av en båtmotor som vi är 
delägare i. 
 
§16 Bidrag kurs Eva Bodfält? 
Malin Anderssons äskning om bidrag till kurs godkändes av styrelsen   
 
§16 b Bidrag kurs M2? 
Margareta Sjödin ersätts för M2. 
 
16 c Bidrag till flodvågens offer? 
Styrelsen beslutade att skicka ett bidrag till Flodvågens offer. 
 
§17 Manusstopp 15 januari 
Ylva redovisade manusförslag och tillsammans med övriga styrelsen 
fick ett färdigt manus. 
 
§18 Webbansvarig och materialansvarig? 
Margareta Sjödin sitter kvar som ansvarig för hemsidan och Anders 
Eriksson har antagit att sitta kvar som materialansvarig. 
 
§19 Övriga frågor 
Frågan om en alternativ utställningsplats för Mosjön efterlystes, 
diskussion kring ämnet uppkom och förslag som Överhörnäs och 
Dekarsön kollas upp.  
 
§19 Nästa möte 
Nästa möte blir det konstituerande mötet den  7 februari 2005. 
 
Datum:______________________  Ort:___________________________ 
         
 
                            ______________  _______________________________ 
Stig Arnmark – Ordförande  Göran Ström – Justerare 
 
 
_____________________________ 
Ylva Sjödin - Sekreterare 
 


	Ylva Sjödin - Sekreterare

