Protokoll fört vid SSF Mellansveriges ordinarie årsmöte i
”Gula villan” vid ridhusområdet den februari 2015.
§ 1.

Mötets öppnande

Ordföranden Björn Sinders hälsade de 15 församlade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2.

Justering av röstlängd

Mötet beslöt att justera röstlängden med hjälp av närvaro/medlemslista i de fall votering begärts.
§ 3.

Val av mötets funktionärer, ordförande, sekreterare, och två justeringsmän tillika
rösträknare.

Till mötesordförande valdes Tommy Lannemar, till sekreterare anmäldes Ronney Skoog och till
Justeringsmän tillika rösträknare valdes Jonas Nederberg och Lars Jansson.
Börje Svensson valdes till ordförande under § 10 på dagordningen.
Därefter ajournerades mötet och Tommy Lannemar berättade i korthet om licensjakten på varg
som nyligen skedde i trakterna av Leksand. Därefter återupptogs årsmötet.
§ 4.

Fråga om mötets behöriga utlysande

Annons i Ståndskall nr 4-2014. Mötets utlysande godkändes av mötet.
§ 5.

Godkännande av dagordning

Dagordningen för mötet godkändes.
§ 6.

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
§ 7.

Ekonomisk redogörelse.

Tommy Lannemar redogjorde för 2014 års räkenskaper som uppvisade en vinst på 3,456:50 kr.
Föreningens tillgångar uppgick vid årsskiftet till 50,720:47 kr. Den ekonomiska redogörelsen
godkändes av mötet.

§ 8.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp och revisorerna föreslog mötet att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen. Revisionsberättelsen godkändes av mötet.
§ 9.

Fråga om disposition av vinst eller förlust

Mötet fastslog balans och resultatrapporterna och årets vinst beslutades att överföras i ny räkning.
§ 10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Till denna punkt på dagordningen tog Börje Svensson över ordförandeklubban.
Mötet beslöt i likhet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.
När punkten klubbats återgick ordförandeskapet till Tommy Lannemar.
§ 11.

Traktamente, rese och telefonersättning samt sista inlämningsdag av
ekonomiska ersättningar till kassören

Styrelsens förslag på oförändrad ersättning angående traktamenten antogs men med ett tillägg i texten om att
ett arvode på 500: kr till de ordinarie revisorerna ska tillföras. Mötet beslöt enligt följande:

Till den som utvalts att representera SSF-M utgår rese och traktamentsersättning enligt det statliga
resereglementet.
Telefonersättning med 900 kr vardera till, ordförande, kassör, sekreterare, utställningsansvarig samt ordinarie
provledare för rörliga jaktprov.
Telefonersättning med 500 kr vardera till, hemsidesansvarig, samordnare för alla jaktprov, ordinarie
revisorer samt jaktprovskoordinator.
Reseersättning enligt ovan, utgår till den som utsetts att representera Mellansverige i Skallkungen.
Yrkanden om arvoden, utlägg och dylikt som är uppkomna under 2015 skall vara kassör tillhanda
senast 1/12 2015.
§ 12.

Fastställande av årsavgift för år 2016

Styrelsen föreslog en oförändrad årsavgift på 100 kr under 2016. Likaså avgiften för familjemedlem som är
50 kr. Familjemedlemskapet innebär fullvärdigt medlemskap och berättigar klubben tillgodoräknande vid
rösträtt på fullmäktige. Familjemedlem erhåller dock inte eget exemplar av tidningen Ståndskall.
Vår avgift till Riks är 280: kr vilket betyder att den sammanlagda årsavgiften för Mellansveriges medlemmar
förblir 380: kr.
Mötet godkände styrelsens förslag.

§ 13.

Val av styrelseledamöter och suppleanter för vilka mandattiden gått ut

Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes Anders Albinsson. Nyval av Tommy Lannemar.
Till styrelsesuppleanter ett år, omval av Per Persson och Nyval av Kjell-Åke Axelsson.
Till styrelsens ordförande på ett år omvaldes (enhälligt) Björn Sinders.
Till revisorer på ett år omvaldes Arne Åhs och Leif Nilsson
Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Karl-Johan Nordqvist och Johan Svälas.
Till deltagande vid riksårsmötet valdes Björn Sinders, Ronney Skoog, Kjell Welam, Börje Svensson, Jonas
Nederberg och Leif Nilsson.
Som suppleanter valdes Per Persson, Anders Albinsson, Kjell-Åke Axelsson, Erik Brykt, Tomas Bäckström
och Lars Jansson.
Till valberedning omvaldes Börje Svensson (sammankallande), Henric Lindh och Bosse Setterberg.
Till Webmaster omvaldes Benny Skoog.
§ 14.

Utställningsverksamhet 2016

Mötet godkände styrelsens redogörelse för sökta utställningar vilket innebär:
Mora söndag den 7 februari (kan komma att flyttas till lördag 6 februari). Malung lördag den 6 augusti.
Kjell Welam kvarstår som utställningsansvarig.
Mötet godkände även styrelsen förslag om oförändrat text angående championatdiplomet:
SSF Mellansverige ska stå för kostnaden av det nya championatdiplom som framtagits av riksklubben. Det
ska gälla för samtliga medlemmars (SSF-M) hundar som fr.o.m. 2010 erhåller ett utställningschampionat.
Hundägare anmodas skicka kopia av Svenska Kennelklubbens utfärdade championatsbevis till sekreteraren i
riksklubben, varvid denne ombesörjer beställning samt att kostnaden faktureras SSF Mellansverige.

§ 15.

Jaktprovsverksamhet 2015, samt förteckning över inblandade funktionärer.

Jaktproven för 2015 är ansökta och inskickade till Riksklubben. Proven enligt följande:

Noppikoski
Malung
Gösjön
Orsa
Idre
Björnberget
Orsa
Mora
Rörliga prov

16-17 augusti.
21-22 augusti
29 augusti
14 september
25-27 september
3 oktober
24 oktober
4 november
under övrig tid av säsongen. (Vilka är kvalificerande till Skallkungen)

Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrat i den övriga jaktprovsverksamheten enligt följande:
Ordinarie provledare rörliga jaktprov, Arne Åhs.
Vice provledare rörliga prov, Kjell Welam.
Samordnare för alla jaktprov, Ronney Skoog.
Jaktprovskoordinator, Anders Albinsson.
Utställningsansvarig, Kjell Welam.
Domare och provledare skall vara till hjälp med kontakter och ifyllande av anmälningsblanketter om så
önskas av orutinerade hundägare.
Arne Åhs sitter kvar som provledare för rörliga prov och Kjell Welam som vice provledare för rörliga
jaktprov.
Jaktprovskoordinator ges rätt att skicka information och tjänstgöringsbeslut via e-post.
SSF Mellansverige ska stå för kostnaden av det nya championatdiplom som framtagits av riksklubben.
Det ska gälla för samtliga medlemmars (SSF-M) hundar som fr.o.m. 2010 erhåller ett jaktprovschampionat.
Hundägare anmodas skicka kopia av Svenska Kennelklubbens utfärdade championatsbevis till sekreteraren i
riksklubben, varvid denne ombesörjer beställning samt att kostnaden faktureras SSF Mellansverige.

§ 16.

Startavgift till utlysta jaktprov, anmälan till jaktprov, domararvoden och
reseersättning.

Styrelsens förslag om oförändrade startavgifter och arvoden godkändes av mötet.
För utlysta jaktprov ska en ersättning om 200 kr/provdag erläggas till lokalklubben.
Därutöver ska 100 kr/provdag (domararvode) erläggas till provledare vid ankomst till provplats. Provledare
fördelar domararvoden efter avslutad provdag.
Jaktprovsdeltagare med annan klubbtillhörighet betalar 250 kr/provdag till SSF
Mellansverige samt 100 kr/provdag (domararvode) som erläggs till provledare vid ankomst till provplats.
Provledaren fördelar domararvodet efter avslutad provdag.
Anmälan till jaktprov skall ske senast 14 dagar före prov.
Anmälan till jaktprov är bindande och återbetalning av avgift sker endast då synnerliga skäl kan
påvisas.
Betalning av jaktprov sker då anmälningsmottagaren förkunnat deltagaren om plats.
Om anmäld hund har utländsk far eller mor ska stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Vid eventuell domarbrist förbehåller sig SSF-m rätten till förtur på egna medlemmars hundar.
Ansvarig provledare vid utlyst jaktprov erhåller 200 kr per provdag. (Förmiddag och eftermiddag).
Uttagna domare till utlyst prov erhåller alltid reseersättning och gratis boende.

För rörliga jaktprov ska 200 kr plus eventuell reseersättning betalas direkt till domaren.
Deltagare med annan klubbtillhörighet erlägger 100 kr till SSF Mellansverige samt 200 kr plus eventuell
reseersättning direkt till domaren.
Enligt tidigare beslut: Gratis första jaktprov, (rörligt prov)!
Vid förstastart på rörligt prov. Lokalklubben betalar arvode till domare med 200: - Hundägare betalar endast
eventuell reseersättning direkt till domare.
Om förstastart sker på utlyst prov får hundägaren reducerad startavgift med 200: -.
Lokalklubbarna återfår halva beloppet (100: -) av Riksklubben efter redovisning.
Resekostnader ersätts enligt det statliga resereglementet.
Anmälan om rörligt jaktprov ska skickas in till provledare (rörliga prov) senast 3 dagar före prov.

§ 17.

Motioner

Björn Sinders hade lämnat in en motion om att tre 1:or på rörliga prov ska vara kvalificerande för ett
jaktchampionat. Regeländring av detta slag kan enbart göras vid revidering av championatsregler vilket sker
i 4-årsintervaller. Motionen vädjar därför till riksklubben att arbeta för att ändringen ska bli möjlig vid nästa
revidering.
Styrelsen föreslog bifall viket antogs. Mötet beslöt därför att ta motionen som sin egen och skicka den vidare
till Riksstyrelsen för vidarebehandling.
§ 18.

Övriga frågor

Ett förslag om aktivitetsdag väcktes och godtogs av mötet.
Enligt uppgift så är den rikskände tjäderforskaren Erik Ringaby villig att bistå med en föreläsning för
klubbens medlemmar, vilket de flesta tyckte var en god idé. För att fylla ut dagen med något mer så
bestämdes också att under samma dag arrangera ringträning för våra hundar. Lämpligtvis ansågs också att
klubben vid tillfället bjuder på korv/kaffe eller liknande.
Henrik Lindh jobbar vidare med arrangemanget och fastställer datum/plats för aktivitetsdagen som beräknas
ske någon gång under maj eller juni. Vid lämplig tidpunkt skickar Tommy sedan ut information om detta till
alla medlemmarna i Mellansverige.

Mötet beslöt även att SSF Mellansverige ska bjuda alla nya valpägare på gratis medlemskap i klubben under
det första året. Förhoppningsvis kan detta resultera i fortsatt ökat medlemsantal för vår del och för SSF i sin
helhet.
Tommy Lannemar tackades med en applåd för sin insats som ordförande för mötet och lämnade över
klubban till den ordinarie ordföranden Björn Sinders.
§ 19.

Prisutdelning

Under året hade 6 stycken 1.a pris på jaktprov erövrats. Dessa 6 förärades med diplom som bevis
för sina insatser.
De första som fick diplom var, Norrbottenspetsen Lybergets Kelly, ägare Jonas Nederberg från Malung. Kelly
lyckades dessutom med bedriften att åstadkomma 2 st. förstapris, vilket resulterade i två diplom. Hennes poäng
blev 80 och 75 poäng, bra gjort.
Övriga var: Barr (Finsk spets) 78 p ägare Maria Stark, Älvdalen.
Styggbergets Kaaksi (Finsk spets) 77 p ägare Göran Eriksson, Saxdalen.
BG Milla (Norrbottenspets) 75p ägare Tommy Lannemar, Djura
Röjbackens Cassiopeija (Finsk spets) 75 p ägare Gunnar Thunander, Djura.
Alla fick vi något avundsjukt i blicken men applåderna var ändå hjärtligt varma medan grattisropen haglade i
lokalen.

Den vassaste bedriften är nog ändå att bli Årets Skällande Fågelhund.
Priset tilldelas den som får den sammanlagt högsta poängen, (de tre bästa proven för varje hund räknas som
slutresultat).
Under buller och bång fick så åter Malungskarlen Jonas Nederberg komma fram och motta beviset på hur duktig
Kelly verkligen är. Ja, det var med all rätt att den stolte och märkbart glade Jonas fick motta publikens jubel och
den vackra plaketten ur ordförande, Björn Sinders hand. Grattis!
Nämnas bör också att kampen om det nyss nämnda inte gick av för hackor då det endast skilde 3 poäng ner till
tvåan, Norrbottenspetsen Bg Milla och Tommy Lannemar, Djura som fick 213 poäng.
Den som belade tredjeplatsen var Finska spetsen Furuhedens Sirpa 183 p ägare Hans Jemth, Orsa.
Grattis säger vi till alla pristagare, samtidigt som man bara kan hoppas att vi kan bjuda på bättre motstånd till
nästa år!
§ 20. Mötets avslutande
Därefter förklarade Björn mötet som avslutat och tackade deltagarna med ett varm tack och på återseende.

Justeras:

________________________
Jonas Nederberg

_________________________
Lars Jansson

_________________________
Mötesordf. Tommy Lannemar

_________________________
Ordf.§ (1,2, 3, 20) Björn Sinders

________________________
Ordf.§10. Börje Svensson

__________________________
Sekr. Ronney Skoog

