Protokoll fört vid SSF Mellansveriges ordinarie årsmöte vid
Brukshundsklubben i Mora lördagen den 8 februari 2020.

§ 1.

Mötets öppnande

Ordföranden Kjell Welam hälsade de församlade (14) 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 Max Matslofva och Björn Jonsson.
Kjell Welam överlämnade ordförandeklubban till Tommy Lannemar som återupptog mötet.
§ 4.

Fråga om mötets behöriga utlysande

Annons i Ståndskall nr 4 -2019 och på hemsidan ca 4 veckor före mötet. Mötets utlysande godkändes.
§ 5.

Godkännande av dagordning

Dagordningen för mötet godkändes.
§ 6.

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
§ 7.

Ekonomisk redogörelse.

Tommy Lannemar redogjorde för 2019 års räkenskaper som uppvisade en vinst på 7720:50 kronor.
Föreningens tillgångar vid årsslutet var ca 47454: - och kan anses vara mycket god.
Den ekonomiska redogörelsen godkändes av mötet.
§ 8.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Max Matslofva 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 vinsten beslutades att överföras i nästa års räkning.
§ 10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt i likhet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
§ 11.

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

Styrelsen föreslog en kostnadssänkning/borttagning för vissa arvoden då enklare arbetsmetoder
införts under den senaste tiden. Mötet röstade enligt styrelsens förslag.
Ersättningar och förändringar enligt följande: Arvodet för ordinarie provledare på rörliga jaktprov

sänks från 900 kr till 500 kr.
Arvodet till ordinarie revisorer sänks från 500 kr till 200 kr.
Med nya ”rasdata” har arbetsgången förenklats, det innebär att arvodet för jaktprovskoordinator helt
tas bort och uppgiften ingår i/hanteras av ordinarie provledare för rörliga jaktprov.
Även arvodet för samordnare alla jaktprov tas bort då arbetsgången förändrats och därför inte längre
fyller sitt behov.
Telefonersättning med 900 kr till utställningsansvarig.
Telefonersättning med 500 kr vardera till, ordförande, kassör, sekreterare och hemsidesansvarig.
200 kr/möte till samtliga som varit kallade samt varit närvarande vid styrelsemöten.
200 kr till ordinarie revisorer.
Till den som utvalts att representera SSF-M i annat ärende än Skallkungen utgår ersättning enligt
det statliga resereglementet.
§ 12.

Fastställande av årsavgift för år 2021

Styrelsen föreslog oförändrat årsavgift, 120 kr och för familjemedlem 50 kr. Familjemedlemskapet
innebär fullvärdigt medlemskap. Mötet godkände styrelsens förslag.
§ 13.

Val av styrelseledamöter och suppleanter för vilka mandattiden gått ut

Valberedningen har efter ett gott arbete lämnat förslag på styrelsens sammansättning. Mötet godkände
valberednings förslag enligt följande.
Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes Kjell Welam, Hans Jemth och Ronney Skoog.
Till styrelsesuppleanter ett år, omval av Fredrik Palm och Joakim Westling.
Till styrelsens ordförande på ett år omvaldes Kjell Welam.
Till revisorer på ett år, omval av Börje Sundqvist och Max Matslofva.
Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Johan Svälas och Jerk Eriksson.
Till deltagare vid riksårsmötet valdes: Kjell Welam, Kristina Welam, Fredrik Palm, Börje Svensson, Ronney
Skoog och Max Matslofva.
Till valberedning omvaldes Börje Svensson (sammankallande), Sten Eriksson och Per Persson.
Till Webmaster omvaldes Benny Skoog.
§ 14.

Ombud till Jägareförbundets årsmöte.

Som representant för SSF Mellansverige valdes Stefan Norberg att delta vid jägareförbundets årsmöte.
§ 15.

Utställningsverksamhet 2020

Anna Norberg (utställningsansvarig) berättade i korthet om dagens hundutställning som glädjande nog hade
55 anmälda hundar varav 54 kom till start. En pejl (Ultracom R10) hade generöst nog skänkts av Interjakt i
Borlänge och den utlottades bland deltagarna. Anna hade också lyckats ordna många fler sponsorer som
också skänkt fina priser. Resultatet blev ett enormt fint prisbord som med all säkerhet bidrog till att det blev
så många deltagare i årets Morautställning.

Övrig utställningsverksamhet enligt följande:

Nästa år kommer det att åter bli två utställningar. En i Svärdsjö den 27 mars och en i Mora den 1 augusti..
Startavgift för deltagande i utställning. Valpklass 100 kr, alla övriga klasser 300 kr.
Dessa priser kan komma att behöva justeras vid senare tillfälle.
Mellansverige ska stå för kostnaden av det nya championatdiplom som framtagits av riksklubben. Det ska
gälla för samtliga medlemmars (SSF-MS) 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.

§ 16.

Jaktprovsverksamhet 2020, samt förteckning över inblandade funktionärer.

Jaktproven för 2020 kommer inom kort att ansökas till Riksklubben. Proven enligt följande:
Noppikoski
16-17-18 augusti.
Sälen
2-3-4 oktober.
Rörliga prov under övrig jakttid.

Anmälningsmottagare, Tommy Lannemar.
Anmälningsmottagare, Kjell Welam.
Anmälningsmottagare, Anders Albinsson.

Rörliga prov, hela jaktprovsåret. SSF Mellansverige har beslutat att: För kvalificering till Skallkungen räknas
ordinarie och rörliga prov tagna i den egna klubben två veckor innan föregående års Skallkungstävling och
fram till två veckor före gällande års Skallkung.
Domare och provledare skall vara till hjälp med kontakter och ifyllande av anmälningsblanketter om så
önskas av orutinerade hundägare.
Jaktprovskoordinator ges rätt att skicka information och tjänstgöringsbeslut via e-post. Vid utskickande av
beslut om domartjänstgöring, ska text om ”senast datum” för svar finnas med. Den domare som inte svarat
inom föreskriven tid har genom detta godtagit beslutet.
SSF Mellansverige ska stå för kostnaden av det nya championatdiplom som framtagits av riksklubben.
Det ska gälla för samtliga medlemmars (SSF-MS) 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.
Mötet godkände styrelsens förslag om jaktprovsverksamheten. Funktionärer enligt följande:
Ordinarie provledare rörliga jaktprov, Anders Albinsson.
Vice provledare rörliga prov, Kjell Welam.
Jaktprovskoordinator, Anders Albinsson.
Utställningsansvarig, Anna Norberg.
Hemsidesansvarig, Benny Skoog.
§ 17.

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

Oförändrad text i övrigt enligt följande:
För utlysta jaktprov ska en ersättning om 200 kr/prov (vid annan klubbtillhörighet, 250 kr prov) erläggas till
lokalklubben. Därutöver ska 200 kr/prov (domararvode) erläggas till provledare vid ankomst till provplats.
Provledare fördelar domararvoden 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 deltagaren förkunnats om plats, ca 10 dagar före prov.

Om anmäld hund har utländsk far eller mor ska stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Ansvarig provledare vid utlyst jaktprov erhåller 200 kr per provdag. (Förmiddag och eftermiddag).
Uttagna domare till utlyst prov erhåller reseersättning och gratis boende.
Vid start av egen hund får domaren endast 50 % i ersättning för boende och resa.
För rörliga jaktprov
ska 300 kr plus eventuell reseersättning betalas direkt till domaren.
Deltagare med annan klubbtillhörighet erlägger utöver ovanstående avgift 100 kr till SSF Mellansverige.
Reseersättning: Enligt Statligt Resereglemente.
Anmälan om rörligt jaktprov ska skickas in till provledare för rörliga prov senast 3 dagar före provdag.
§ 18.

Motioner

Tre motioner fanns att behandla.
1. Styrelsens förslag: Riksårsmöte och Riksutställning på samma plats.
2. Lars Jansson: Studiecirkel för Skällande Fågelhundar.
3. Dahn Ahlström: Epilepsiregister för Norrbottenspets.
Alla motioner godkändes och motionerna 1 och 3 beslutades att SSF Mellansverige tar dessa som sina egna
och lämnar dem i sin helhet till Riksstyrelsen/Riksårsmötet för vidare beslut.
Motion 2: Annons i Ståndskall och kontakt med Studiefrämjandet görs för att starta studiecirkel framåt
höstkanten.
§ 19.

Övriga frågor

Det beslutades att en domarkurs kommer att genomföras till våren. Tid och plats förkunnas i annons,
kommande Ståndskall.
Tommy Lannemar tackades med en applåd för sin insats som ordförande för mötet och lämnade tillbaka
klubban till den ordinarie ordföranden Kjell Welam som skulle hålla i prisutdelningen.
§ 20.

Prisutdelning

Priset, ”Årets Skällande Fågelhund” går till den som lyckats få den sammanlagt högsta poängen (de tre
bästa proven sammanslagna).
Segrade i år gjorde även detta år en nykomling som gick sina första jaktprov någonsin. Det var Björn
Jonsson från Orsa som med sin finnspets Kaunisjärven Cassiopeija visade var skåpet skulle stå och därmed
kunde stå som slutsegrare i årets kamp. Ett stort grattis säger vi till Björn som säkert fått blodad tand av detta
och som med all säkerhet kommer att synas i kommande fighter.
Som ett bevis på detta fick Björn under handklappning och jubel motta den hedersamma plaketten Årets
Skällande Fågelhund från ordf. Kjell Welam.
Till detta år hade endast tre prov slutat med 1:a pris på jaktprov.
Av dessa var det en hund som stack ut och lyckats ta två av priserna själv. Naturligtvis var det Finska spetsen
Fort Hjort Nova som tidigare visat framfötterna och som välförtjänt fick representera Mellansverige vid årets
Skallkungstävling.
En stolt husse, Joakim Westling från Sälen fick under applåder motta två diplom ur Kjell Welams varma
hand för den bedriften.

Den andra som hade diplom att hämta var Johan Nilsson från Storfors med sin finnspets Sumi.
Han var inte på plats men fick ändå en välförtjänt hyllning.
Ett stort grattis säger vi också till dessa förnämliga pristagare!
§ 21. Mötets avslutande
Därefter förklarade Kjell mötet avslutat och tackade deltagarna med ett varm tack och på återseende.

Justeras:

________________________
Björn Jonsson

_________________________
Mötesordf. Tommy Lannemar

__________________________
Sekr. Ronney Skoog

_________________________
Max Matslofva

_________________________
Ordf. Kjell Welam

