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Ordinarie avdelningsmöte

§ 1-23
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Plats: Vrigstad
Närvarande: 19 medlemmar
§1

Mötet öppnas
Ordförande Morgan Thorell hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet.

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 19 närvarande medlemmar.

§3

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Göran Davidsson.

§4

Anmälan om protokollförare
Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet: Ulla GörlAppelkvist.

§5

Val av två justerare, tillika rösträknare
Mötet utsåg Olof Lydén och Susanne Eng att utöver mötesordföranden
justera protokollet samt att vara rösträknare.

§6

Närvaro- och yttranderätt för icke medlemmar i avdelningen
Punkten kunde frångås eftersom alla närvarande var medlemmar.

§7

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Avdelningsmötet konstaterade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§8

Fastställande av dagordning
Upprättat förslag till dagordning antogs i sin helhet.

§9

Föredragning av verksamhetsberättelse för avdelningen
Verksamhetsberättelsen för 2011 gicks igenom och lades med godkännande till
handlingarna.

§ 10

Årsbokslut med balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse samt
fastställande av balans- och resultaträkning.
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Kassören Hans Olofsson redogjorde för 2011 års räkenskaper, informerade i
korthet om avvikelser jämfört med året innan och avslutade med att läsa upp
revisorernas berättelse, vilken lades till handlingarna.
Mötet beslutade därefter
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 2012
Verksamhetsplanen för 2012, vilken i likhet med övriga årsmöteshandlingar
varit utlagda på hemsidan, antogs.

§ 13

Förslag till budget för 2012
Hans Olofsson gav några kommentarer kring styrelsens förslag till budget för
2012 varpå den antogs.

§ 14

Val av ordförande
Morgan Thorell omvaldes som ordförande i avdelningsstyrelsen för 1 år.

§ 15

Val av ordinarie styrelseledamöter
Som ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen valdes
Magnus Lindström, omval 2 år
Birgitta Kåberger, omval 2 år
Ulla Görl-Appelkvist, omval 2 år
Jennifer Hofsö, fyllnadsval 1 år

§ 16

Val av styrelsesuppleanter och beslut om tjänstgöringsordning
Som styrelsesuppleanter valdes
Kristina Kindstrand, omval 1 år
Eva Masthagen, nyval 1 år
Tjänstgöringsordning för suppleanterna: 1 Kristina Kindstrand, 2 Eva
Masthagen

§ 17

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Till ordinarie revisor på 1 år omvaldes Pell Adolfsson och Ewa Klase.
Som revisorsuppleanter omvaldes Charlotta Hjerpe och nyvaldes Åsa
Westström, båda på 1 år.
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§ 18

Val av valberedning
Som valberedare utsågs Susanne Eng, sammankallande på 1 år samt
Olof Lydén på 2 år och Marina Ludvigsson på 1 år.

§ 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
Inga ärenden förelåg under den här punkten varför den lämnades.

§ 21

Stadgeändringarna
Hans Olofsson drog i korthet SSRK Smålands remissvar vad gäller de
stadgeändringar som föreslagits för hela SSRK. I korthet meddelade han att
Småland i sitt svar sagt
nej till verksamhetsklubbar,
nej till en medlemsavgift (avseende medlemskap i både SSRK-avdelning och
rasklubb) och
ja till att Fullmäktige hålls vartannat år.

§ 22

Övrigt
En medlem föreslog att det inför kommande årsmöten på hemsidan tipsas om att
var och en själv skriver ut de handlingar han eller hon vill ha med sig till mötet.
En fråga om det sponsoravtal SSRK HS har med en leverantör för hundmat
inbegriper även de olika avdelningarna besvarades med att så inte är fallet men
att det kan vara idé att höra sig för i alla fall.
Olle Lydén kastade fram ett förslag om att det inrättas exempelvis tre depåer
med fåglar och dummies spridda i Småland för att förkorta leveranssträckorna.
För- och nackdelar diskuterades men slutet blev att det såväl organisatoriskt som
ekonomiskt är bäst med allt samlat på ett ställe.

§ 23

Mötet avslutas
Morgan Thorell tackade Göran Davidsson med både ord och blomma för hans
insats som mötesordförande. Tack och blommor också till avgående
ledamöterna Elena Jans och Thomaz Jansson (ej närvarande).
Elena Jans passade på att överlämna en rosett till Annika Eklund som fört fram
sin tik Skarvenäsets Felicia till viltspårchampion. Birgitta Kåberger tog över och

4/4
överlämnade tre rosetter till Kicki Kindstrand vars tre hundar Pelydryns Loppan,
Pelydryns Lexus och Pelydryns Myran erövrat titlarna utställningschampion.
De nyvalda i styrelsen välkomnades med blommor och ytterligare några
medlemmar fick en bukett med sig hem.
Morgan Thorell avslutade med att tacka för förnyat förtroende som ordförande i
avdelningen och avslutade mötet.
Vid protokollet

Ulla Görl-Appelkvist
Ulla Görl-Appelkvist
Justerat den 22/3 2012

Göran Davidsson
Göran Davidsson
Mötesordförande
Justerat den 10/4 2012

Justerat den 5/4 2012

Susanne Eng

Olof Lydén

Susanne Eng
Justerare

Olof Lydén
Justerare

