SSRK DALARNA

WEBBPROTOKOLL ÅRSMÖTET 2014

Årsmötesdatum

2014-03-23

Tid

14.00

Plats

Svedens Gård i Falun

Närvarande

30 st medlemmar enl. närvarolista.

§1

1(9)

Mötets öppnande
Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
30 st närvarande var medlemmar och således röstberättigade.

§3

Val av ordförande av mötet
En medlem valdes till ordförande för årsmötet.

§4

Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Till protokollförare vid mötet anmäldes avdelningssekreteraren.

§5

Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll
2 justerare och tillika rösträknare utsågs.

§6

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet har annonserats i Apportören nr 4 2013 och på SSRK/ Dalarnas hemsida.
Årsmötet fann därför mötet utlyst enligt stadgarna.

§7

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes och godkändes av mötet.

§8

Styrelsens förvaltningsberättelse inkl revisorernas berättelse
Vice ordförande föredrog 2013 års Verksamhetsberättelse. Han konstaterade att Sektion Siljan har lagts ner
under året och man kommer att fortsätta sin verksamhet i en Jaktkommitté på samma sätt som
Falun/Borlänge. Han informerade om att avdelningen har skickat in ett brev, där vi påpekar hur fel SSRK
Prov kan slå, men att det ännu inte inkommit något svar från SSRK Centralt.
Årsbokslut med balans- och resultaträkning presenterades av en av revisorerna. Han konstaterade att

avdelningens aktiviteter går med en viss vinst. Kostnaderna för administration och utbildningar
överstiger dock dessa vinster, varför resultatet visade på en förlust
Revisorn läste upp revisorernas berättelse där man tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
I ett PM ställt till styrelsen i samband med årsmötet har revisorerna förslagit styrelsen att föra fortsatta
diskussioner om hur ansvaret för finansiering av gemensamma kostnader såsom bl.a. administration och
utbildning ska kunna fördelas.
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Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
Balans och resultaträkningen fastställdes.
Årsmötet beslöt att underskottet balanseras i ny räkning för 2014.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 11 Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till
- verksamhetsplan för kommande år
- rambudget för kommande år
-villkor för reseersättning och övriga ersättningar till klubbens funktionärer
Verksamhetsplanen för 2014 presenterades. Konstaterades ett fel - Rätt ska vara att KM arrangeras den 28
juni av Sektion Södra.
Årsmötet godkände, med nämna korrigering, styrelsens förslag tillverksamhetsplan .
Avdelningssekreteraren redogjorde för rambudgeten för 2014.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till rambudget.
Årsmötet beslutade att oförändrade villkor för ersättning skall utgå till klubbens funktionärer.
Resebidraget, som följer det statliga, fastställdes till 18,50 kr och ett generellt omkostnadsbidrag på 300 kr/år
beviljas styrelsens ledamöter.
§ 12 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning ( enligt stadgarnas § 7)
Årsmötet valde ny styrelse enl. Valberedningens förslag.
§ 13 Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter ( enligt stadgarnas § 8)
Årsmötet valde revisorer enl. Valberedningens förslag
§ 14 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
( enligt stadgarnas § 9)
Någon Valberedning kunde inte väljas på mötet. Årsmötet uppdrog åt Styrelsen att tillsammans med
Sektionerna sätta samman en valberedning.
§ 15 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14
Årsmötet beslöt att omedelbart justera punkterna 12-14.
§ 16 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till årsmötet eller som anmälts till avdelningsstyrelsen
Inga ärenden har inkommit.
§ 17 Motioner som kommer att behandlas vid SSRK:s Fullmäktigemöte
SSRK har beslutat att Fullmäktige bara har möten vartannat år och att däremellan hålls ett
Representantskapsmöte, där alla avdelningars ordförande kallas. 2014 är ett sådant ”mellanår” varför inga
motioner förelåg.
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§ 18 Utdelning av championpriser och Allez Isabell´s vandringspris
9 Dalahundar hade under året erhållit sina championatstitlar och dessa fick ta emot varsin championatshäst
(en dalahäst i trä) med tillhörande Diplom.
Alles Isabelle´s vandringspris delades i år ut till:
SE J(j)CH Jobeshill Buffalo Bill ”Brasse”, som uppnått 33 poäng.
§ 19 Avtackning
Avgående ledamöter avtackades med blommor. Även mötesordföranden tackades med en blomma.
§ 20 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§ 21 Mötets avslutande
Avdelningens ordförande förklarade årsmötet avslutat.

