Protokoll fört vid SSF Mellansveriges ordinarie årsmöte i
Moraparken den 4 februari 2012.
§1

Mötets öppnande

Ordföranden Björn Sinders hälsade alla 17 närvarande 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 och till
Justeringsmän tillika rösträknare valdes Kjell Welam och Per Persson.
Därefter ajournerades mötet och Naturfotografen Sigurd Jönsson ombads att stiga fram.
Sigurd visade sedan några av sina mycket vackra och tänkvärda filmer, ett mycket uppskattat inslag
enligt den samlade åhörarskaran.
§4

Fråga om mötets behöriga utlysande

Annons i Ståndskall nr 4-2011 samt på vår hemsida. Mötets utlysande godkändes av mötet
§5

Godkännande av dagordning

Dagordningen för mötet godkändes efter att ”Punkten övriga” frågor tillagts med följande frågor för
behandling. 1. Öka antalet jaktprovsstarter. 2. Skallkungen. 3. Grönklittsmässan. 4.
Raskompendium, Finsk Spets.
§6

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen lästes upp i sin helhet.
§ 7.

Ekonomisk redogörelse.

Inge Groop redogjorde för 2011 års räkenskaper som uppvisar ett positivt årsnetto på ca 13.000:Det konstaterades också att Riksklubben ännu inte betalat ut det fastslagna bidrag på 1000: kr som
skall utgå till lokalklubbar vid arrangerande av mässor och liknande.
Inbetalda jaktprovsavgifter som ej tagits ut före 2011 tillfaller SSF Mellansverige. Fortsättningsvis
skall tillämpningen vara att outnyttjade inbetalningar tillfaller SSF Mellansverige om de
ej begärs tillbaka senast vid årets slut.
§8

Revisionsberättelse

Tommy Lannemar läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna 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 ansvarsfrihet för 2011.
Mötet godkände även kassarapport och verksamhetsberättelse.
§ 11

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

Styrelsens förslag om oförändrat antogs och mötet beslöt 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 2012 skall vara kassör tillhanda
senast 31/12 2012.
§ 12

Fastställande av årsavgift för år 2012

Årsavgiften till lokalklubben för 2012 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 och Ronney Skoog. Nyval av Kjell
Welam som efterträder Inge Groop.
Fyllnadsval av ledamot. Kjell-Åke Axelsson valdes på ett år. Ersätter Conny Persson som avsagt sitt
uppdrag efter halva mandatperioden
Till styrelsesuppleanter ett år. Nyval av Per Persson och Jan Magnusson.
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, Kjell Welam, Anders Albinsson, Kjell-Åke
Axelsson, Per Persson, Jan Magnusson och Börje Svensson.
Som suppleanter valdes Joakim Westling, Urban Kalles, Hans Johansson, Jan-Olov Karlsson,
Niklas Svensson, Inge Groop och Sigurd Jönsson.
Till valberedning omvaldes Börje Svensson (sammankallande), Anders Thoms. Nyval Jan-Olov
Karlsson .
Till Webmaster omvaldes Benny Skoog.

§ 14

Utställningsverksamhet 2013

Mötet godkände styrelsens förslag vilket innebär utställning i Mora den 10 februari och i Malung
den 10 augusti 2013.
Då Inge Groop avsagt sig uppdraget som utställningsansvarig är platsen för närvarande vakant.
Annonsering i Ståndskall nr.1 skall göras. Om ingen snar lösning står att finna skall en begäran om
utskrift av medlemsetiketter skickas till medlemskommittén i Riksklubben varvid en
intresseförfrågan kan ställas brevledes till alla Mellansveriges medlemmar.
Mötet godkände styrelsen förslag om oförändrat på övriga punkter enligt följande,
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 2012

Jaktproven för 2012 är ansökta och inskickade inskickade till Riksklubben.
Gösjön 16-17 augusti.
Särna 18-19 augusti.
Björnberget 15-16 september.
Sälen 22-23 september.
Noppikoski 22-23 september alt. 20-21 oktober.
Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrat i den övriga jaktprovsverksamheten enligt
följande:
Ordinarie provledare rörliga jaktprov, Arne Åhs.
Vice provledare rörliga prov, Kjell Welam. (Ersätter Lars Bäcklund).
Samordnare för alla jaktprov, Ronney Skoog.
Jaktprovskoordinator, Anders Albinsson.
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 Kjell Welam ersätter Lars Bäcklund
som vice provledare för rörliga jaktprov.
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 att avgifter och arvoden skall vara oförändrat godkändes 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.
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 2012 är 18,50 kr / mil.
§ 17

Motioner

Motion nr.1 Aktivitetsdag för klubbens medlemmar. Tommy Lannemar.
För att öka intresset för klubben och på sikt få flera orutinerade hundar meriterade.
Motionsställaren har på eget initiativ ordnat med utställningskunnig vid Rättviks brukshundsklubb
om att vara behjälplig med rådgivning samt aktivt hjälpa medlemmarna med ringträning.
Korvgrillning och tipspromenad ingår också i planeringen.
Motionen bifölls av såväl styrelse som årsmöte.
Motion nr.2 Björn Sinders.
Rörligt jaktprov, kvalificerande till Skallkungen.
Tre förstapris (1:or) på rörligt jaktprov skall vara kvalificerande för att bli jaktchampion.
Del 1. På grund av den allt mer utbredda rovdjurstätheten blir det allt svårare att arrangera utlysta
jaktprov. Det innebär att det framledes kan bli en omöjlighet att få våra hundar kvalificerad till
Skallkungstävlingen (SM) då statuterna säger att endast utlysta prov gäller vid uttagningen till SM.
En uppluckring av reglerna så att även de rörliga proven kan ligga till grund för kvalificering skulle
möjliggöra att Mellansverige även i fortsättningen ska kunna delta i arrangemanget.
Del 2. Tre förstapris (1:or) på rörligt jaktprov skall vara kvalificerande för att kunna bli
jaktchampion.
Det nuvarande regelverket säger att, för att nå ett championat krävs tre 1:pris på jaktprov. Av dessa
tre 1:or ska minst ett av proven ha skett på utlyst jaktprov och de övriga två kan ha varit rörliga
prov.

På grund av den stora vargförekomsten finns snart inga rovdjursfria marker att tillgå för att
arrangera utlysta prov där många hundar deltar. För att vi ska kunna meritera våra hundar i
fortsättningen måste reglerna därför ändras så att tre förstapris på rörligt jaktprov ska vara
kvalificerande för ett championat.
Mötet godkände motionen under förutsättning att den skrivs om till två motioner med motiveringen:
Chansen att få igenom något av momenten är större om man delar upp det hela till två motioner och
att man därigenom minimerar risken för att någon del i motionen skulle ogillas och därför falla i sin
helhet.
Motionerna skickas efter omarbetning till Riksklubben för vidare behandling.
§ 18

Övriga frågor

1. Skrivelse från Riksklubben: Öka antalet jaktprovsstarter genom gratis första jaktprov (rörligt).
Lokalklubbarna betalar arvode till domare med 200 kr. Hundägare betalar endast eventuell
reseersättning direkt till domare.
Om förstastart sker på utlyst prov får hundägaren reducerad startavgift med 200 kr. Lokalklubbarna
återfår halva beloppet (100 kr av Riksklubben efter redovisning.
Mötet godkände förslaget om gratis första jaktprov (rörligt).
2. Remiss Skallkungen i framtiden. Arrangör, Kvalificering och Form- antal startande hundar.
Mötet röstade och godkände följande förslag.
Arrangör.
Alt.2 Rulla i regioner.
Lokalklubbarna delas upp i regioner (4 st.) med rullande ansvar.
Kvalificering. Alt. 2 Återgå till tidigare kvalificeringsregler.
Möjliggör kvalificering via ordinarie prov även på annan plats än den egna lokalklubbens marker.
Form-antal startande hundar.
Alt.1 Fortsätt som förut.
Startfältet är som tidigare, 15 hundar.
3. Jakt och Fiskemässan i Grönklitt
Årsmötet var positiv till deltagande under förutsättning att frivilliga tar på sig att arrangera mässan.
Frivilligt inkomna namn och en handlingsplan presenteras senast inom två månader.
4. Remiss tandstatus, kompendium Finsk spets.
Mötet godkände remissens text angående avsaknad av vissa tänder hos Finsk spets.

§ 19

Prisutdelning

Årets skällande fågelhund. Priset tilldelas den som får den sammanlagt högsta poängen, (de tre
bästa proven för varje hund räknas som slutresultat).
Med en slutpoäng på 194 kunde Mellansveriges representant för årets Skallkungstävling,
Våtsjöbergets Isa och Börje Svensson välförtjänt kamma hem titeln.
Under stort jubel fick husse Börje Svensson, Sollerön komma fram och motta plaketten ur
prisutdelaren Björn Sinders hand.
Sedan var det dax att dela ut diplom till de hundar som under året fått ett 1:a pris på jaktprov.

Det utdelades endast två stycken 1:a pris under året vilket kan sägas vara väldigt lite, men med den
skrala fågeltillgången som varit så är det kanske inte så konstigt.
En som fick komma fram och motta diplom och applåder var den nyss nämnda Börje Svensson då
hans Våtsjöbergets Isa lyckades skrapa ihop 83p på ett av årets utlysta prover.
Den andre som inte var på plats men som ändå fick ändå välförtjänta applåder när resultatet lästes
upp var, Hägginåsens Ronja 85p (rörligt prov) och husse Svante Månsson, Idre. Duktiga hundar, vi
gratulerar!
Nästa man att hedras för sina insatser var Inge Groop från Malung. En trotjänare som med stort
engagemang jobbat i styrelsen som kassör och samtidigt varit utställningsansvarig.
Inge började med utställningsbiten redan på förra århundradet (-99) och styrelsearbetet lite senare.
Det var med andra ord riktigt välförtjänta handklappningar och hyllningar när Inge fick motta en
liten minnesgåva i form av en plakett från vår ordförande Björn Sinders.
En som vi i efterhand fått reda på har avsagt sig sina uppdrag är Lars Bäcklund från Gagnef.
Lars tillhör den skaran som under mycket lång tid hjälpt klubben med olika göromål och det är
mycket tråkigt att han nu väljer att avsluta sitt arbete i klubben. Lars har under ett antal år bl.a varit
aktiv i styrelsen som sekreterare och samtidigt varit både domare och provledare så det är för SSF
Mellansverige en stor förlust när Lars nu beslutat sig för att sluta.
SSF Mellansverige får vid ett senare, lämpligt tillfälle inbjuda Lars för ett mer formellt avtackande.
§ 20

Mötets avslutande

Styrelseordförande Björn Sinders tackade mötesordförande Tommy Lannemar för ett mycket gott
arbete, varvid mötesdeltagarna stämde upp med kvällens sista applåd.
Därefter förklarade Björn mötet som avslutat och tackade deltagarna med ett varm tack och på
återseende.

Justeras:

________________________
Mötesordf. Tommy Lannemar

_________________________
Sekr. Ronney Skoog

_________________________
Kjell Welam

__________________________
Per Persson

