PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE SSRK-BERGSLAGEN
Best Western Hotell Scheele, Köping 2010-03-14
§1

Mötet öppnas
Sören Svärd hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastsällande av röstlängd
22 personer

§3

Val av ordförande för mötet
Sören Svärd valdes till ordförande för mötet.

§4

Styrelsens val av sekreterare för mötet
Lotta Yourstone valdes till sekreterare för mötet

§5

Val av två justerare tillika rösträknare
Jenny och Markus Gunnarsson valdes till justerare och rösträknare för mötet

§6

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Godkändes

§7

Fastställande av dagordning
Godkändes

§8

Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
Lästes igenom och lades till handlingarna efter att texten blivit redigerad.

§9

Föredragning av revisorernas berättelse samt faställande av balans- och
resultaträkning samt bokslut
Jari Malmbergs läste upp revisorernas berättelse där revisorerna tillstyrker årsmötet
att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Godkändes.

§ 11

Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Lästes igenom och godkändes efter att texten blivit redigerad.

§ 12

Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
Årsmötet godkände budget för 2010

§ 13

Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelse. Revisorer och
övriga funktionärer
Reseersättning utgår för lägsta statliga, för närvarande 18,50 kr/mil.

§ 14

Val av ordförande i styrelsen
Till ordförande valdes Mats Närling på 1 år.

§ 15

Val av övriga ledamöter i styrelsen
Sara Wallgren – Kassör Fyllnadsval 1 år
Anne-Marie Berger –fyllnadsval 1år
Urban Larsson – omval 2 år
Sören Svärd- fyllnadsval 1 år

§ 16

Val av suppleanter i styrelsen
Åse Lindersköld och Tove Karlsson på 1 år

§ 17

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Till ordinarie revisorer valdes Mats Roos och Eva Kits-Nilsson på 1 år.

§ 18

Val av valberedning om tre personer varav en ordförande
Kajsa Markusson valdes på 1 år till sammankallande
Jari Malmberg och Kristina Pettersson 1 år

§ 19

Direkt justering av paragraferna 14-18
Punkterna omedelbart justerade

§ 20

Behandling av inkomna motioner
Inga motioner inkomna

§ 21

Övriga frågor
Spanielregler – diskussion omkring de nya spanielreglerna. Christian Dokken och
Conny Landberg ser till att remissvar blir inskickat.
Retriverjaktprovsregler – diskussioner kring de nya regeländringarna som är ute på
remiss. Urban Larsson skickar in ett remisssvar efter att ha dokumenterat
medlemmarnas åsikter.
Organisationsförändring- medlemmarna hade funderingar kring ekonomin och vad
som kommer att hända med SSRK avdelningarna, hur ser stadgarna ut? Styrelsen
tar med medlemmarnas åsikter till fullmäktigemötet.

§ 22

Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordförande Mats Närling.
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