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 Årsmötesdatum   2019-03-17  

   Närvarande   23 st medlemmar enl. närvarolista.   

  

  

   

§  1  Mötets öppnande  

  

Avdelningsordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

  

§  2  Fastställande av röstlängden  

  

En närvarolista delades ut. 23 medlemmar var närvarande/ röstberättigade.  

  

§  3  Val av ordförande för mötet  

  

Ordförande för mötet valdes  

  

§  4  Avdelningens anmälan om protokollsförare vid mötet  

  

Till protokollsförare vid mötet anmäldes avdelningssekreteraren.  

  

§  5  Val av två justerare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 

protokollet.  

  

Till justerare tillika rösträknare utsågs   

  

§  6  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst  

  

Årsmötet har annonserats i Apportören nr 4/2018 och nr 1/2019 samt på SSRK Dalarnas 

hemsida och Facebooksida. Mötet fann årsmötet utlyst enligt stadgarna.   

  

§  7  Fastställande av dagordning  

  

 Dagordningen fastställdes utifrån förslaget och godkändes.    

  

§  8  Föredragning av avdelningsstyrelsens Verksamhetsberättelse och årsbokslut med 

balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse  

  

Avdelningsordföranden presenterade Verksamhetsberättelsen för 2018 och konstaterade 

att medlemsantalet tyvärr minskar något även i år. Han konstaterade att arbetet med att få 

verksamheten att dra framåt och att stärka våra medlemmar fortsätter att vara en central 

roll för avdelningen.   

Avdelningskassören presenterade Årsbokslutet och konstaterade att ekonomin varit god 

under året. Resultatet har, trots en stor satsning på nytt IT-system, överskridit budget och 

han berättade att medel har kunnat avsättas för det kommande 30-års-firandet. 
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Revisorn redogjorde för revisorernas granskning av avdelningens, inkl. sektionernas, 

räkenskaper. Han konstaterade att det varit lätt att följa räkenskaperna, som varit förda 

med ordning och noggrannhet och att inget framkommit som föranlett någon anmärkning. 

Revisorerna vill därför tillstyrka att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.     

  

§  9  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust.  

  

Mötet beslöt fastställa balans- och resultaträkningen samt att den uppkomna vinsten 

överförs till ny räkning.  

  

§ 10  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

  

Mötet beviljade avdelningsstyrelsen ansvarsfrihet.  

  

§ 11  Presentation av och beslut om avdelningens förslag till  - verksamhetsplan för 

kommande år och rambudget för kommande år  samt rese- och annan ersättning till klubbens 

funktionärer  

  

Avdelningsordförande presenterar Verksamhetsplanen för 2019. Han konstaterade att 

arbetet med att göra en verksamhetsplanering för ett längre perspektiv, mer än ett år, är 

påbörjat inom styrelsen även om detta inte helt syns i årets Verksamhetsplan. Han 

berättade också att visionen ”I Dalarna får alla vara med” fortsatt är viktig.   

Avdelningskassören presenterade Rambudget för 2019. Han konstaterade att det är en 

genomarbetad budget som presenteras. Unghundsderbyt är ett stort arrangemang under 

året och kanske det mest svårbedömda vad gäller resultatet.                               

  

Mötet fastslog att reseersättningen följer det statliga bidraget om 18.50 kr/mil samt att 

styrelsens ledamöter, ordinarie och suppleanter, får ett mindre omkostnadsbidrag även i 

år.  

  

§ 12  Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningens styrelse samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enl. § 7)  

  

Valberedningens förslag till ny styrelse lästes upp av Gunilla Holm Nyberg  

  

 Ordförande 1 år:   Karin Wigert, nyval  

 Ledamöter 1 år kvar:    Tony Persson,   

    Agne Nyberg,   

    Marita Danemyr,  

 Ledamöter 2 år:   Ann-Kristin Holmberg, omval  

    Ewa Lisa Hoel, omval  

    Gunilla Holm Nyberg, omval  

  Suppleanter 1 år: 1. Agneta Berger    2. Ingela 

Andersson  

  Mötet beslöt välja ledamöter enl. valberedningens förslag.  
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§ 13  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enl. § 8)  

  

Mötet beslöt enl. valberedningens förslag.  

 Revisor 1 år:  Gun Bengtsson, omval  

   Torbjörn Flodström, nyval  

Revisorssuppleant 1 år, Ewa Albertsson, nyval  

  Anna Björklund, omval Mötet beslöt välja revisorer och suppleanter 

enl. valberedningens förslag.  

§ 14  Val av valberedning (enl.§ 9)  

  

Ann-Catrin Wadman, sammakallande, Leif Hernefalk, Hans Westblad   

§ 15  Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14  

  

 Punkterna 12-14 justerades omedelbart.        

  

§ 16  Ärenden som hänskjutits till avdelningsmötet eller som anmälts till 

avdelningsstyrelsen  

  

Inga ärenden förelåg.  

  

§ 18  Utdelning av Championatspriser, Allez Isabell´s Vandringspris och årets 

Elitviltspårare  

Sex Viltspårschampions och en jaktchampion uppmärksammades med varsin Dalahäst 

och en blomma.  

  

SE VCH Blazing fowlers Epic thunder (Larsson)  

SE VCH Attigårdens Golden Unstoppable Blue (Sudden)  

SE VCH Freckles Galaxy   

SE VCH Rockdov's Fire   

SE VCH Lindcroft Olympic Orissa  

SE VCH Queen Samba Terrano  

SE JCH Djurbergas Fashion Gant   

  

Avdelningen ville också uppmärksamma Wildzeal Flower Power som under året blivit FI 

VCH och NO VCH och därmed Nordisk viltspårschampion. De uppmärksammades med 

en Dalatupp och en blomma.  

  

Allez Isabell´s Vandringspris erövrades i år av Reedsweeper’s ”Milo”. De uppnådde 

imponerande 32 poäng.  

  

Årets Elitviltspårare blev Lab Magice Fie. De blev också SM vinnare i SSRK 

viltspårmästerkap 2018. Årsmötet uppvaktade dem med blommor.   
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§ 19  Avtackning  

  

Avgående ledamöter, som alla avböjt omval, avtackades med blommor resp. en 

blomstercheck. Även mötesordförande avtackades med en blomma.   

  

§ 20  Övriga frågor  

  

Mötet informerades om de motioner som inkommit till SSRK Hs till Fullmäktigemötet i 

maj. Dokumenten finns presenterade på avdelningens hemsida och ordförande 

uppmanade alla att läsa och inkomma med synpunkter till styrelsen.  

§ 21  Mötets avslutande  

  

Avdelningsordföranden tackade för ett givande möte och hälsade mötesdeltagarna 

välkomna att ta för sig av smörgåstårtan som dukades fram.   

  


