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Årsmötesdatum  2020-03-15 

 Närvarande  29 st medlemmar enl. närvarolista.  

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Årsmötet inleddes med att servera smörgåstårta till mötesdeltagarna. Vice 

avdelningsordförande hälsade därefter välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Fastställande av röstlängden 

 

En närvarolista delades ut. 29 medlemmar var närvarande/ röstberättigade. Bilaga § 2 

 

§ 3 Val av ordförande för mötet 

 

En medlem valdes till ordförande för mötet. 

 

§ 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. 

 

Två justerare tillika rösträknare utsågs. 

 

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 

Årsmötet har annonserats i Apportören nr 4/2019 och nr 1/2020 samt på SSRK Dalarnas 

hemsida och Facebooksida. Mötet fann årsmötet utlyst enligt stadgarna.  

 

§ 7 Fastställande av dagordning 

 

En ny punkt, ersättning till styrelsens ledamöter, anmäldes under pkt 11, varefter 

dagordningen fastställdes och godkändes. Bilaga § 7 

 

§ 8 Föredragning av avdelningsstyrelsens Verksamhetsberättelse och årsbokslut med 

balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse 

 

Vice avdelningsordförande presenterade Verksamhetsberättelsen för 2019 och kunde med 

hälsningar från avdelningens ordförande referera till hennes ord i 

Verksamhetsberättelsen, där hon konstaterar att avdelningens arbete fortsätter fokusera på 

att mobilisera HELA Dalarna och att stärka samarbetet inom SSRK Dalarna. 

Avdelningskassören presenterade Årsbokslutet och konstaterade att ekonomin varit god 

under året. Resultatet har överskridit budget och han konstaterade att Unghundsderbyt 

2019 varit en framgång även ekonomiskt. 

De olika verksamhetsansvariga redogjorde kort för sina aktiviteter under året och 

konstaterade att det hade varit ett bra och roligt år.   
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Revisorerna hade inkommit med en revisionsberättelse för 2019, där man redogjorde för 

revisorernas granskning av avdelningens, inkl. sektionernas, räkenskaper. De 

konstaterade att det varit lätt att följa räkenskaperna, som varit förda med ordning och 

noggrannhet och att inget framkommit som föranlett någon anmärkning. Revisorerna 

tillstyrker 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 för verksamhetsåret 2019. 

 

§ 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 

 

Mötesordförande presenterar Verksamhetsplanen för 2020. Verksamhetsansvariga 

redogjorde sedan kort för vad som är planerat för året. 2020 är ett jubileumsår och de 30 

åren kommer att uppmärksammas på en rad sätt. Styrelsen påpekade att den uppkomna 

situationen med Coranoavirus och de effekter detta kan komma att ha, gör att det finns en 

del osäkerhet för den närmaste framtiden. Avdelningsstyrelsen konstaterade dock att man 

arbetar mot målet att de aktiviteter som planerats kan genomföras. Men man följer noga 

utvecklingen och kommer att följa myndigheternas råd och anvisningar. Skulle det bli 

begränsningar som rör vår verksamhet, kommer detta att meddelas på vår hemsida och 

våra sociala medier. 

Avdelningskassören presenterade Rambudget för 2020. Han konstaterade att det faktum 

att vi har ett 30-årsjubileum i år gör att avdelningen har ovanligt stora utgifter under året, 

men han konstaterade också att medel avsattes 2018 för just detta ändamål. Vidare 

konstaterade han att höjda arvoden för domare och höjda anmälningsavgifter skapat en 

osäkerhet i budgetarbetet. 

Retrieverjaktansvarig i Hs, konstaterade att det finns ett stort behov av att utbilda 

funktionärer (provledare, kommissarier, övriga funktionärer) i hela landet och att ansvaret 

för dessa utbildningar ligger på avdelningarna.                                     

 

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

Avdelningskassören tog upp frågan om ersättning till styrelsens ledamöter och väckte 

förslaget om att slopa den generella ersättningen, som betalats ut till styrelsens ledamöter. 

Istället får man, mot uppvisande av kvitton, ersättning för de faktiska utlägg man har för 

styrelsearbetet.  

Årsmötet beslöt att slopa det generella bidraget till styrelsens ledamöter. 
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§ 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 valberedningen. 

Mötet beslöt att välja ledamöter enl. valberedningens förslag. 

§ 13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enl. § 8) 

 

Mötet beslöt välja revisorer och suppleanter enl. valberedningens förslag. 

§ 14 Val av valberedning (enl.§ 9) 

 

Hans Westblad, sammankallande, och Monika Levinsson. 

§ 15 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14 

 

Punkterna 12-14 justerades omedelbart.   Bilaga § 15 

 

§ 16 Ärenden som hänskjutits till avdelningsmötet eller som anmälts till 

avdelningsstyrelsen 

 

Inga ärenden förelåg. 
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§ 18 Utdelning av Championatspriser, Allez Isabell´s Vandringspris, Årets 

Utställningshund och Årets Elitviltspårare 

6 Viltspårschampions och 3 utställningschampions uppmärksammades med varsin 

Dalahäst. 

 

SE VCH Flottatjärn’s A’lgor of Bandit  

SE VCH Dåmigs Goldengarbo 

SE VCH Kristaras Kindly Kaiza  

SE VCH Yazzpeak’s A High Performance  

SE VCH Djurbergas Wij Wheat 

SE VCH Luna-Fie 

SE UCH Famous Crowd’s Roll With Me  

SE UCH Kungsljusets Party Shaker  

SE UCH Fairfax Wikipedia  

 

Avdelningen ville också uppmärksamma två nordiska champions med varsin Dalatupp:  

Dark Eye’s Beinner’s Luck ”Bolt”, som under året blivit Nordisk Viltspårschampion och 

Agrosofens Bicykleta ”Bizzie” som under året blivit Nordisk Utställningschampion.  

 

Allez Isabell´s Vandringspris erövrades i år av Spjellerups Twinkle Capella ”Stella”,  

 

Årets Elitviltspårare blev Dark Eye’s Beinner’s Luck ”Bolt”. 

Nytt för i år var också att Årets Utställningshund korades. Mest framgångsrik på 

utställningar under året har Agrosofens Bicykleta ”Bizzie”varit.  

. 

§ 19 Avtackning 

 

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

blomstercheck. Även mötesordförande avtackades med en blomma.  

§ 20 Övriga frågor 

 

* Retrieverjaktansvarig i Hs, informerade om Hs pågående arbete. Han berättade att 

antalet C-prov ökar kraftigt, medan B-proven oroande minskar i antal. Han 

vidarebefordrade Hs’s uppmaning om att inkomsterna från våra prov bör gå tillbaka in till 

den faktiska verksamheten och kanske inte gå till stora middagar. Han informerade också 

om de utbildningar som Hs arbetar med och kunde konstatera att vi i Dalarna borde 

försöka arbeta mot att arrangera fler Mocktrails.  

* Avdelningskassören informerade årsmötet om att avdelningen numer är registrerad som 

arbetsgivare och att han är den som rapporterar in skatt och sociala avgifter till 

skattemyndigheten. Detta gör han även åt våra två sektioner, Södra och Västerbergslagen. 

 

§ 21 Mötets avslutande 

 

Vice avdelningsordförande tackade för ett givande möte. 

 


