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Närvarande:              30 medlemmar närvarande 
 
 
SSRK/Öviks Årsmötesprotokoll fört den 7 februari 2005. 
 
§ 1 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 30 medlemmar. 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet 
Kjell Lindkvist valdes till ordförande för mötet. 
 
§ 3 Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
Styrelsen meddelade att Ylva Löfvendahl valts till sekreterare för mötet. 
 
§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med 

mötesordförande justera protokollet. 
Eva Nordlund och Joakim Sandström valdes till justerare och rösträknare. 
 
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än sektionens medlemmar 

(§6 mom 5).   
Enbart medlemmar närvarande under mötet. 
 
§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Mötet var behörigen utlyst i Apportören och sektionens hemsida. 
 
§ 7 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 8 Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och 
resultaträkning samt revisionernas berättelse. 
Styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen och balans- och resultaträkning samt Malin 
Andersson föredrog revisionsberättelsen. 
 
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 
Årsmötet godkände balans och resultaträkningen för år 2004. 
 
§ 10 Sektionsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag 

föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen. 
Stig Arnmark gav information om den  nybyggda klubbstugan i Bredånger. 
 
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen. 
Sektionsstyrelsen fick ansvarsfrihet av mötet. 
 
§ 12 Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till 

verksamhetsplan för kommande år. 
Sektionsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2005 godkändes av mötet. 
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§ 13 Styrelsens  förslag till rambudget kommande år. 
Årsmötet följer styrelsens förslag till budget och försöker verka efter detta. 
 
§ 14 Beslut om reseersättning för klubbens funktionärer. 
Resersättning fastställdes till att följa SKK:s linje kring detta, i nuläget 17 kr/mil för  
klubbens funktionärer.  
 
§ 15 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning ( enligt §7). 
 Stig Arnmark  omval 1 år. 
 Anders Boman omval 2 år 
 Tore Håkansson  omval 1 år 
 Göran Ström omval 2 år 
 Maria Hansson nyval 2 år 
 Jerry Axelsson  omval 1 år – suppleant (1) 
 Siw Jonsson-Forsberg nyval 1 år – suppleant (2) 
 
§ 16 Val av valberedning ( enligt § 9). 

Anders Eriksson – sammankallande samt Josefin Lundgren  och  
Malin Andersson. 

 
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-14. 
Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-14. 
 
§ 18 Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmöte eller som 

anmälts till sektionsstyrelsen ( enligt § 6 mom 6). 
Inga ärenden anmälda till sektionsmötet. 
 
§ 19 Övriga frågor 
  

1. Vandringspriser och Championattavlor delades ut till berörda. 
 
2. Styrelsemedlemmen Sofi Ölund avtackades med en blomma. 
 
3. Alla instruktörer under året samt materialansvarige Anders Eriksson och 

Webban Margareta Sjödin premierades.. 
 
4. Önskemål om särskilda prov för retriever B-prov Ukl/Nkl. Styrelsen 

kommer att ta upp detta under ett protokollfört möte under året 
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§ 19 Övriga frågor  (forts) 
 

5. Frågor kring championattavlor förekom och ordförande Stig Arnmark 
förklarade att de som anmäler sina championat kommer att få en tavla ifrån 
SSRK/Övik. Och menade att om det finns några oklarheter kring detta så bör 
denne höra av sig till sekreteraren. 

 
6. Ordföranden informerade angående Bredånger: Det finns  20 st nycklar i 

omlopp till stugan, styrelsen, instruktörer samt de som tränar mycket har 
tillgång till stugan och det finns möjlighet att kopiera upp flera nycklar. Han 
berättade även vart träningsmarkerna finns, samt bästa parkeringsplats och 
att det sedan hösten-04 är snitslat ned till klubbstugan. 

 
7. Ett önskemål om en karta på plats i Bredånger nere vid klubbstugan 

förekom. Styrelsen förklarade att det är på gång en inglasad tavla för allmän 
info och även en karta över träningsområdet ska sättas upp. 

 
§ 20  Mötets avslutande 
Mötets ordförande Kjell Lindkvist avslutade årsmötet och inbjöd å sektionens vägnar  
till kaffe och smörgåstårta. 
 
 
 
 
Ort:_______________________ Datum:_________________________ 
 
 
 
 
__________________________ ________________________________ 
Stig Arnmark – ordförande Ylva Sjödin- sekreterare 
 
 
 
__________________________ ________________________________ 
Eva Nordlund   – justerare Joakim Sandström - justerare 
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