Protokoll fört vid SSF Mellansveriges ordinarie årsmöte i Moraparken den 3 februari 2007.
§ 1.
Ordförande Björn Sinders hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2.
Beslutades att justering av röstlängd görs i förekommande fall.
§ 3.
Ordförande till mötet valdes Tommy Lannemar, till sekreterarsysslan valdes Ronney Skoog, till justerare
samt rösträknare valdes Börje Svensson och Sigurd Jönsson.
Mötet ajournerades tills efter den inbjudne Anders Björklunds föredrag ”På Rätt Spår”.
§ 4.
Mötets behöriga utlysande godkändes av mötet.
§ 5.
Dagordningen godkändes.
§ 6.
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.
§ 7.
Inge Groop redogjorde för de ekonomiska räkenskaperna, varefter de godkändes av mötet.
§ 8.
Revisionsberättelsen upplästes av Leif Nilsson och godkändes av mötet.
§ 9.
Disposition av förlust överförs till ny räkning, godkändes av mötet.
§ 10.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet.
§ 11.
Styrelsens förslag om oförändrade ersättningsnivåer samt sista inlämningsdag till kassör antogs av mötet
enligt följande: Traktamenten betalas ej ut. Resekostnader betalas med 18 kr/mil. Telefonersättning till
ordförande, kassör, sekreterare, utställningsansvarig och ordinarie provledare rörliga jaktprov: 900 kr.
Ansvarig för hemsida, samordnare för alla jaktprov och vice provledare för rörliga jaktprov: 500 kr.
Yrkanden om arvoden, utlägg och dylikt, uppkomna under 2007 skall vara kassör tillhanda senast 31/12
2007.
§ 12.
Årsavgift för 2008 föreslogs av styrelsen vara oförändrad, medlem betalar 250 kr (varav 160:- går till riks
och resterande 90:- tillfaller lokalklubben.) Familjemedlem betalar 50 kr och erhåller därmed fullvärdigt
medlemskap. Vid en ev. höjning från riks justeras priset med motsvarande. Mötet godkände styrelsens
förslag.
§ 13.
Till ledamöter för styrelsen på två år omvaldes, Conny Persson och Anders Albinsson.
Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Kjell Welam och Britt-Marie Lindberg-Antonsson.
Till ordförande på ett år valdes Björn Sinders.
Till revisorer på ett år omvaldes Arne Åhs och Leif Nilsson.
Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Ulf Kapla och Sigge Larsson.
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Deltagare till riksårsmötet, Ronney Skoog, Leif Nilsson, Björn Sinders, Conny Persson, Anders Albinsson
Tommy Lannemar och Anders Thoms.
Suppleanter till riksårsmötet, Inge Groop, Kjell-Åke Axelsson, Conny Fragrell, Sven Davidsson, Staffan
Gardbäck, Roland Fors och Britt-Marie Lindberg-Antonsson.
Samtliga valdes av årsmötet.
Till valberedning omvaldes Börje Svensson (sammankallande), Anders Thoms och Nils Jonsson.
§ 14.
Utställningsverksamhet 2008 : Mora den 3/2-2008, Malung den 9/8 - 2008
Styrelsen föreslår även Inge Groop som utställningsansvarig för 2007 och 2008.
Godkändes av årsmötet.
§ 15.
Styrelsens förslag till jaktprov 2007-2008: Baggbodarna 17-18-19 augusti, 2007. Särna 25-26 augusti 2007,
Tansen 31 augusti, 2007. Djura 7-8-9 september, 2007. Höljes 22-23 september 2007. Noppikoski 29-30
september 2007. Djura 26-27-28 oktober, 2007. Fredriksberg 3-4 november alt. 17-18 nov, 2007. Östmark
10-11 november, 2007. Höljes 29 mars, 2008.
Styrelsen föreslår att Arne Åhs sitter kvar som provledare för rörliga jaktprov och att Lars Bäcklund kvarstår
som vice provledare för rörliga jaktprov, dessutom fortsätter han som samordnare för alla jaktprov.
Flödesschema över hur rapporteringen av jaktprov ska gå till visades, mötet godkände förfaringssättet och
godkände användandet av den nya mallen. Mötet godkände även övriga punkter.
§ 16.
Styrelsens förslag till startavgifter till jaktprov, domararvoden och reseersättning:
Utlysta jaktprov 200 kr/provdag till klubben + 100 kr/provdag, (domararvode) som erläggs till provledare vid
ankomst av provplats. Provledare fördelar domararvode efter avslutad provdag. Annan klubbtillhörighet 250
kr/provdag till klubben + 100 kr/provdag, (domararvode) som erläggs till provledare vid ankomst av
provplats. Provledare fördelar domararvode efter avslutad provdag. Vid utlyst prov utgår en ersättning av
400 kr till provledare. Anmälan och betalning för jaktprov skall ske 14 dagar före prov.
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Rörliga jaktprov: 200 kr + ev. reseersättning betalas direkt till domare.
Annan klubbtillhörighet: 100 kr som betalas in till klubben i samband med anmälan.+200 kr och eventuell
reseersättning direkt till domare.
Reseersättning: Enligt de statliga normerna, för närvarande 18: -/mil.
§ 17.
Motion1. Jaktprovsdagar, fredag - söndag.
Styrelsen avslår motionen med motiveringen att fredag är arbetsdag och svårighet att få domare och
provledare i tillräcklig omfattning utan fördyrade omkostnader är överhängande.
Motion 2. Leksandsprovet flyttas till annat datum.
Motionen faller på grund av att det redan sökts prov på de begärda datumen.
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§ 18.
Övriga frågor: Frågan, hur ställer sig en provledare som av någon anledning blir en domare kort, kan han
beordra en hundägande domare på plats att fylla vakansen?
Mötet var enigt om att det är upp till varje enskild domare att avgöra om han har tid, lust och möjlighet att
utföra uppdraget. Om ingen domare finns att tillgå vid sådant tillfälle, betalas startavgift tillbaka till
hundägare.
Fråga, varför man inte kan ha flera utlysta prov på samma datum.
Styrelsen menar att proven inte bör konkurrera med varandra inom klubben, detta för att bereda alla samma
möjlighet att kunna delta.
Styrelsen får i uppdrag att inför framtiden undersöka möjligheten att ta fram diplom eller liknande till alla
pristagare under året.
§ 19.
Prisutdelning: Då Leksandsproven ”lagts ner” (namnbyte) ville provledarna Lars Bäcklund och Gunnar
Thunander ta tillfället i akt och diplomera alla som gått till pris på detta prov under hösten.
Idel muntra miner hos pristagarna: Morris, äg. Lars Andersson fick 2 st. diplom. Tanja, äg, Tommy
Lannemar 3 st. diplom. Rikko, äg. Jörgen Staffan.1 diplom. Akko, äg, Björn Sinders 1 diplom och Lovi, äg
Ronney Skoog 1 diplom.
Björn Sinders tog över som prisutdelare och korade <Årets Skällande Fågelhund> Spetsgårdens Riiki, ägare
Börje –Neva Juoni. Börje fick under applådåskor emotta ett diplom och en vacker plakett av ordförande B.
Sinders.
Årets förstapristagare fick också varma applåder när välförtjänta diplom delades ut.
Årets 1:a pristagare var: Ajo 88p, äg. Anders Engström, Sunne. Spetsgårdens Riiki 80p, äg. Börje-Neva
Juoni, Idkerberget. Japptjärns Fia 77p, äg. Kjell-Åke Axelsson, Östmark. Spetsgårdens Riiki 80p, äg. BörjeNeva Juoni Idkerberget. Byråsens Sisu 76p, äg. Börje Svensson, Sollerön.
§ 20.
Mötet avslutades och Björn Sinders tackade alla närvarande för ett givande möte.

Justerat av:

----------------------------------------------Ordf. Tommy Lannemar

-----------------------------------------Börje Svensson

-------------------------------------------Sigurd Jönsson

