SSRK DALARNA

ÅRSMÖTESWEBBPROTOKOLL

Årsmötesdatum

2016-03-13

Tid

14.00

Plats

Falu Brukshundsklubb i Falun

Närvarande

38 st medlemmar enl. närvarolista.

§1

§1-21

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

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

§3

Val av ordförande av mötet
En ordförande för årsmötet valdes.

§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
Två justerare och tillika rösträknare utsågs.

§6

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet har annonserats i Apportören nr 4 2015 och på SSRK/ Dalarnas hemsida.
Årsmötet fann mötet utlyst enligt stadgarna.

§7

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes och godkändes av mötet.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning
inkl. revisorernas berättelse
Avdelningskassören gick igenom årets bokslut och kunde konstatera att resultatet totalt
låg i nivå med budget. Mycket glädjande resultat har Utbildningsverksamheten redovisat,
medan det på något ställe inom Jaktprovsverksamheten hamnat på ett resultat under
budget. I övrigt har verksamheterna hamnat i nivå med budget.
Jaktprovsansvarig konstaterade att vi haft i stort sett samma nivå på antal prov under året.
Det som varit speciellt med 2015 är att avdelningen återupplivade Lag SM, ett stort
arrangemang med 28x5 startande hundar. Han konstaterade också att vår skrivelse till
SSRK Centralt fått gehör och att man kommer att kunna få arrangera särskilda jaktprov
för funktionärer framgent.
Utställningsansvarig konstaterade att det varit ett bra deltagande vid utställningen och att
vi även 2016 kommer att få vara i körhallen/ridhuset vid Rättviks Naturbruksgymnasium.
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Hon informerade också om att SSRK Dalarna lovat ta emot elever från
naturbruksgymnasiet vid våra olika arrangemang.
Utbildningsansvarig konstaterade att det varit ett aktivt år med många kurser och
utbildningar. Den FB-R-utbildning som planerades fick dock tyvärr ställas in, då
kostnaderna blev alldeles för höga.
Viltspårsansvarig konstaterade att 2015 varit ett rekordår vad gäller spårstarter. Hon
berättade också att vi kan känna oss stolta i Dalarna och glädjas åt flera stora framgångar
för ekipage från Dalarna, där segern i Nordiska mästerskapen kanske var den främsta.
Även inom viltspår har man haft utbildningar under året, både Nkl-spår och Elitspår.
Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Revisoren konstaterade att räkenskaperna i både sektionerna och i avdelningen är mycket
väl skötta. Han läste upp revisorernas berättelse, där man tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsen.
§9

Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Balans och resultaträkningen fastställdes.
Årsmötet beslöt att årets vinst balanseras i ny räkning för 2016.

§ 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 2016 presenterades.
Årsmötet godkände styrelsens förslag tillverksamhetsplan.
Avdelningskassören redogjorde för rambudgeten för 2016. Han konstaterade att det är
svårt att bedöma intäkterna från utbildningsverksamheten, då det helt är beroende av antal
kursdeltagare. Han informerade också om att det i årets budget finns upptaget en summa
reserverad för aktiviteter som stimulans/uppmuntran för våra medlemmar.
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)
Valberedningens sammankallande presenterade valberedningens förslag till ledamöter för
SSRK Dalarnas avdelningsstyrelse.
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag.
§ 13 Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter ( enligt stadgarnas § 8)
Årsmötet valde revisorer enl. valberedningens förslag.
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§ 14 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
( enligt stadgarnas § 9)
Årsmötet valde tre personer till valberedning
§ 15 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14
Årsmötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 12-14.

§ 16 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till årsmötet eller som anmälts till
avdelningsstyrelsen
Inga ärenden har inkommit.
§ 18 Utdelning av championpriser och Allez Isabell´s vandringspris och årets Elitspårare
11 Dalahundar hade under året erhållit sina championatstitlar och dessa fick ta emot
varsin championatshäst (en dalahäst i trä) med tillhörande Diplom.
Allés Isabelles vandringspris delades i år ut till: SE J(J)CH Djurbergas Fasion Peak
Årets Elitspårare blev FI VCH SE VCH True Dice Clarissa ”Clara”.
De tre som representerade Dalarna i NM i Viltspår gratulerades också till segern i det
Nordiska Viltspårs-mästerskapet.
§ 19 Avtackning
Avgående styrelseledamot avtackades för ett gott arbete med en blomsterbukett.
Även revisorerna och mötesordförande fick varsin bukett som tack för ett gott arbete.
§ 20 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§ 21 Mötets avslutande
Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

