Protokoll fört vid SSF Mellansveriges ordinarie årsmöte i
Moraparken den 5 februari 2011.
§1

Mötets öppnande

Ordföranden Anders Albinsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2

Justering av röstlängd

Mötet beslöt att justera röstlängden i de fall votering begärts.
§3

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

Till mötesordförande valdes Tommy Lannemar, till sekreterare valdes Ronney Skoog, till
Justeringsmän tillika rösträknare valdes Arne Åhs och Hans Johansson.
§4

Fråga om mötets behöriga utlysande

Annons i Ståndskall nr 4-2010 samt på hemsidan. Mötets utlysande godkändes av mötet
§5

Godkännande av dagordning

Dagordningen för mötet godkändes.
§6

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes
§7

Ekonomisk redogörelse

Inge Groop redogjorde för 2010 års räkenskaper varpå mötesdeltagarna
godkände den ekonomiska rapporten
§8

Revisionsberättelse

Arne Åhs läste upp revisionsberättelsen och föreslog mötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisionsberättelsen 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 i likhet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen och kassören ansvarsfrihet för 2010.

§ 11

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

Styrelsens förslag antogs och mötet beslöt enligt enligt följande:
Traktamenten betalas ej ut.
Resekostnader ersätts med 18:50 kr/mil.
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 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 2011 skall vara kassör tillhanda
senast 31/12 2011.
Mötet beslutade att två motioner ska inlämnas till riks.
Motion nr.1: Riksklubben bör bistå med resekostnader för dem som är uttagna till Skallkungen.
Motion nr.2: Riksklubben bör bistå med reseersättning till lokalklubbarnas delegater vid de årliga
fullmäktigemötena.
Om motion nr.1 vinner gehör vid riksårsmötet utgår ingen reseersättning från SSF Mellansverige till
den som utsetts att representera Mellansverige i Skallkungen.
§ 12

Fastställande av årsavgift för år 2012

Årsavgiften till lokalklubben för 2012 föreslogs av styrelsen vara oförändrade 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 Anders Albinsson och Conny Persson.
Till styrelsesuppleanter ett år omvaldes Kjell-Åke Axelsson och Kjell Welam
Till styrelsens ordförande på ett år omvaldes 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, Conny Persson, Anders
Albinsson, Kjell Welam, Hans Johansson och Börje Svensson.
Som suppleanter valdes, Kjell-Åke Axelsson, Inge Groop, Björne Hagström, Per Persson, Leif
Nilsson, Joakim Westling och Emil Skoglund.
Till valberedning omvaldes Börje Svensson (sammankallande), Anders Thoms och Per Persson
Till Webmaster omvaldes Benny Skoog

§ 14

Utställningsverksamhet 2012

Mötet godkände styrelsens förslag vilket innebär utställning i Mora den 5 februari och i Malung den
4 augusti
Inge Groop utsågs till utställningsansvarig för år 2012
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.om. 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 2010/2011

Det av styrelsen framförda förslaget om jaktprov godkändes och innebär följande platser och
tidpunkter.
”Gösjön” 16-17 augusti. ”Noppikoski” 27-28 augusti. ”Klubbkampen, alt. Björnberget” 3-4
september. ”Sälen” 24-25 september. ”Höljes” 1-2 oktober (internationellt).
Vid annonsering om jaktprov ska Gösjöprovet markeras med ”Introduktion i trädskällarjakt och
enklare genomgång av provregler för nybörjare”
Övrig verksamhet förblev oförändrad enligt följande:
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 att Lars Bäcklund kvarstår som vice
provledare för rörliga prov
Jaktprovskoordinator ges rätt att 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.om. 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 till avgifter och arvoden är oförändrat. 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.

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
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.
Ansvarig provledare vid utlyst jaktprov erhåller 400 kr per utlyst prov oavsett antalet provdagar.
Vid prov där två (2) provledare tjänstgör beslutar ansvarig provledare hur ersättningen ska fördelas.
Reseersättningen för 2011 är 18,50 kr / mil.

§ 17

Motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 18

Övriga frågor

Åsikter om att rekryteringen av nya domare borde göras enklare framkom. Aspirantproven borde
kunna utföras vid ordinarie prov och fingerade prov skulle kunna göras med egen hund.
Motiveringen är att fingerat prov ändå inte har något egentligt fortsatt värde eller betydelse för
varken hund eller ägare i framtiden.
Arne Åhs från provregelkommitén var närvarande och fick dessa frågor med sig för överläggning
med övriga kommittémedlemmar inför stundande provregelrevidering.
Provledare under utlysta prov bör ta tillfället i akt och informera ”nybörjare” om provregler och
liknande. Detta för att förenkla för nytillkomna och förstärka samhörigheten med de mera erfarna.
Jakt och Fiskemässan i Grönklitt
Jan-Olof Karlsson fick i uppgift att undersöka möjligheten rekrytera medhjälpare (helst 8 på lördag
och 6 på söndagen) under mässdagarna. J-O återkommer till styrelsen med besked och beslut om
deltagande tas därefter.
Vid ett eventuellt deltagande står SSF-M för en (1) startavgift/jaktprov och en (1)
startavgift/utställning i pris.
Ett upprop angående mässan samt telefon nr. till J-O Karlsson sätts ut på vår hemsida.

§ 19

Prisutdelning

Prisutdelningen började med att Lars Bäcklund ville utdela det slutliga priset i Bäcklunds pokal som
avgjorts på Fäbodprovet i Tansen under tre år.
Först fick Björne Hagström, Borlänge äran att motta en delpokal då hans Finnspetstik Bietarbaktes
Nelli blev provbäst under 2010.
Sedan var det dax att belöna slutsegraren, den som under de tre åren fått den högsta poängen.
En glad spelevink från Djura, Lars Andersson var det som välförtjänt fick motta ”stora” bucklan för
de insatser som hans Norrbottenspets Odensalaskogens Morris gjort. De båda pristagarna fick
varma applåder medan de sedvanliga ”raskravallerna” haglade.
Anders Albinsson tog sedan över prisutdelningen för att kora Årets Skällande Fågelhund, (bara de
tre bästa proven för varje hund räknas som slutresultat).
När årets alla jaktprov blivit sammanräknade stod det klart att Norrbottenspetsen Raskflons Roy
stod som totalsegrare med 200 poäng.
En helgjuten insats då ekipaget under året endast deltagit i tre prov, vilket otvivelaktigt väcker
tankar om riktig spetskompetens.
Under folkets jubel och mycket varma applåder fick då Raskflons Roy:s husse Emil Skoglund från
Dala-Järna kliva fram och motta plaketten ur vice ordförandes hand.
Som hastigast kan nämnas övriga i topp tre listan.
2:a blev fjolårssegraren, Bietarbaktes Nelli 188 p. Ägare, Björne Hagström, Borlänge.
3:a blev Våtsjöbergets Isa 181 p. Ägare Börje Svensson, Sollerön.
Sedan var det dax att dela ut diplom till de som under året lyckats med bravaden att gå till ett 1:a
pris på jaktprov.
Alla fem förärades med diplom samt sköna applåder från mötesdeltagarna. De fem var:
Bietarbaktes Nelli 82 p, ägare, Björne Hagström, Borlänge.
Rasmus 81 p, ägare, Thomas Larsson, Forsbacka.
Raskflons Roy 79 p, ägare, Emil Skoglund, Dala-Järna.
Börknäs Boss 77p, ägare, Erik Simonsson, Lima.
Ryggärdans Senta 75 p, ägare, Krister Wasser och Anna Eldh, Orsa.
§ 20

Mötets avslutande

Vice styrelseordförande Anders Albinsson tackade mötesordförande Tommy Lannemar för ett gott
arbete, varvid mötesdeltagarna stämde upp med kvällens sista applåd.
Innan han förklarade mötet som avslutat fick även deltagarna ett varm tack och på återseende.

____________________
Ronney Skoog, sekr.

_________________________
Tommy Lannemar, mötesordf.

Justeras:

____________________

___________________

Arne Åhs

Hans Johansson

