1
Protokoll fört vid SSF Mellansveriges ordinarie årsmöte i Moraparken den 2 februari
2008
§1

Mötets öppnande

Ordföranden Björn Sinders hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§2

Justering av röstlängd

Beslöt mötet att justera röstlängden i de fall votering begärs.
§3

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

Till mötesordförande valdes Tommy Lannemar, till mötessekreterare valdes Inge Groop och
till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Börje Svensson och Leif Nilsson.
Efter denna paragraf ajournerades mötet och en film som norsk television spelat och som
behandlade iakttagelser av inplantering av varg i Norge visades.
§4

Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötets utlysande godkändes av mötet.
§5

Godkännande av dagordning

Dagordningen för mötet godkändes.
§6

Verksamhetsberättelsen

Den av styrelsen framlagda verksamhetsberättelsen godkändes.
§7

Ekonomisk redogörelse

Inge Groop redogjorde för 2007 års räkenskaper varefter årsmötesdeltagarna godkände den
ekonomiska rapporten.
§8

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Leif Nilsson och godkändes av mötet.
§9

Fråga om disposition av vinst eller förlust

Årets överskott beslöts överföras i ny räkning.
§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt lämna ansvarsfrihet för styrelsen för år 2007.
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§ 11

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

Beslöt mötet enligt styrelsens förslag innebärande att:
Inga traktamenten ska utgå
Bilersättningar utbetalas med 18,50 kr per mil
Telefonersättningar med 900 kr vardera utbetalas till, ordförande, kassor, sekreterare,
utställningsansvarig samt ordinarie provledare för rörliga prov.
Telefonersättning med 500 kr vardera utbetalas till, hemsidesansvarig samt samordnare för
alla jaktprov.
Yrkanden om arvoden, utlägg och dylikt uppkomna under 2008 ska vara kassören tillhanda
senast 2008-12-31.
§ 12

Fastställelse av årsavgift för år 2009

Årsavgiften till lokalklubben för 2009 föreslogs av styrelsen vara oförändrad 90 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

Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes Björn Sinders, Ronney Skoog och Inge Groop.
Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Kjell Welam och Britt-Marie Antonsson.
Till styrelsens ordförande på ett år omvaldes Björn Sinders.
Till revisorer på ett år omvaldes Arne Åhs och Leif Nilsson.
Till revisorsuppleanter på ett år omvaldes Sigge Larsson och nyvaldes Karl-Johan Nordqvist.
Till deltagare i Riksårsmötet valdes SSF Mellansveriges styrelse (Björn Sinders, Ronney
Skoog, Inge Groop, Anders Albinsson och Conny Persson) samt Tommy Lannemar och som
suppleanter valdes Kjell-Åke Axelsson, Sigge Larsson, Karl-Johan Nordqvist, Kjell Welam,
Per Persson och Gunnar Thunander.
Till valberedning utsågs Börje Svensson (sammankallande), Anders Thoms och Kjell-Åke
Axelsson.
§ 14

Utställningsverksamhet 2009

Godkände mötet den av styrelsen föreslagna utställningsverksamheten för år 2009
innebärande utställning i Mora den 8 februari och i Malung den 8 augusti. Mötet godkände
också styrelsens förslag om att Inge Groop utses som utställningsansvarig för år 2009.
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§ 15

Jaktprovsverksamhet 2008/2009

Godkände mötet det av styrelsen framlagda förslaget om jaktprov under 2008/2009
innebärande följande platser och tidpunkter:
Särna 16-17 augusti, Gösjön 16-17 augusti, Tansen 29 augusti, Björnberget 5-6 september,
Höljes 27-28 september Internationellt prov, Noppikoski 4-5 oktober, Fredriksberg 1-2
november, Östmark 8-9 november, Björnberget 14-15 november 2008 samt Höljes 28-29
mars 2009.

Godkände mötet ett förslag från Lars Bäcklund om att till Tansenprovet instifta ett särskilt
pris benämnt ”Fäbodprovet i Tansen”. Priset ska bestå av en pokal, som ska utdelas till den
hund, som deltagit i proven under åren 2008, 2009 och 2010 och som fått högst poäng
sammanlagt under dessa år. En mindre pokal ska delas ut till bästa hund under respektive år.
En skrivelse hade inkommit från Lars Bäcklund där han avsade sig uppdraget som
jaktprovssamordnare. Mötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättare.
Årsmötet beslöt att Arne Åhs sitter kvar som provledare för rörliga prov och att Lars
Bäcklund kvarstår som vice provledare för rörliga prov.
§ 16

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

Styrelsen föreslog att startavgifter till jaktprov, domararvoden och reseersättning skulle vara
oförändrade, vilket också beslöts av mötet. Detta innebär att 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. Provledaren fördelar
domararvoden efter avslutad provdag. Jaktprovsdeltagare som har annan klubbtillhörighet ska
erlägga 250 kr/provdag till SSF Mellansverige samt 100 kr/provdag (domararvode) som
erläggs till provledare vid ankomst till provplats. Provledaren fördelar domararvode efter
avslutad provdag.
Vid utlyst prov utgår en ersättning om 400 kr till provledare.
Anmälan och betalning för jaktprov skall ske senast 14 dagar före prov. Om anmäld hund har
utländsk far eller mor ska stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
För rörliga jaktprov ska 200 kr plus eventuell reseersättning betalas direkt till domaren. För
deltagare med annan klubbtillhörighet än SSF Mellansverige ska 100 kr erläggas till SSF
Mellansverige samt 200 kr plus eventuell reseersättning direkt till domare.
Reseersättning för 2008 är 18,50 kr/mil.
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§ 17

Motioner

En motion hade inkommit från Tommy Lannemar angående ”Trädskällardagar för nybörjare”
och jaktprov.
Styrelsen förslog avslå motionen då den i vissa delar strider mot gällande jaktprovsregler.
Mötets beslut blev också i enlighet med styrelsens förslag. Trots avslaget är det såväl
styrelsens som mötets åsikt att intentionen i motionen är mycket bra. Styrelsen och
mötesdeltagarna ställer sig välvilliga till att på bästa möjliga sätt medverka till att öka
intresset hos hundägare med omeriterade hundar att delta i jaktprov.
Godkändes av mötet.
§ 18

Övriga frågor

SSF Riks har inkommit med förslag om ändrade regler för kvalificeringstiden för
Skallkungen. Styrelsen för SSF Mellansverige föreslår att kvalificeringstiden räknas från den
16 augusti – 31 mars. Provsäsongen är alltså kvalificerande till kommande hösts
Skallkungstävling. Själva Skallkungstävlingen är inte kvalificerande. Mötet beslöt godkänna
styrelsens förslag.
Inbjudan har kommit till provregelkonferns i Sollefteå den 17-18 maj 2008. Styrelsens förslag
var att inbjudan ska utgå till klubbens aktiva jaktprovsdomare och provledare. Förslaget
godkändes av mötet.
Lars Bäcklund ställde en fråga om förslag från SSF Mellansverige på mottagare av Guldnålen
2009. Mötet beslutade att Gunnar Thunander var en lämplig kandidat och att Lars Bäcklund
får i uppdrag att sammanställa en motivering och lämna den till styrelsen.
Enligt rykten skulle Ken Bengtsson avgå ur SSF-Riks valberedning. Styrelsen fick i uppdrag
att föreslå ny kandidat från SSF Mellansverige, så snart klubben fått bekräftelsen på hans
avgång.
§ 19

Prisutdelning

Plaketten ”Årets skällande fågelhund” tilldelades Norrbottenspetsen Raskflons Ronja, ägare
Jonas Nederberg, Malung. Jonas fick också motta ett diplom då Raskflons Ronja erövrat ett
1:a pris med 84 poäng. Övriga diplommottagare med 1:a pris för sina hundar var Conny
Persson med Korpinkaljo Timmiti 83 poäng, Tommy Lannemar med Hemsjöbäckens Tanja
76 poäng, Henrik Jonsson med Nilla 77 poäng, Per Persson med Busjögläntans Dixie 76
poäng och Jörgen Staffan med Vackeråsens Ricko 79 poäng.
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§ 20

Mötets avslutande

Styrelsen ordförande Björn Sinders avslutade årsmötet och tackade mötesdeltagarna för visat
intresse.

Tommy Lannemar
Mötesordförande

Justeras:

Börje Svensson

Leif Nilsson

