Protokoll fört vid SSF Mellansveriges ordinarie årsmöte i
Moraparken den 9 februari 2013.
§ 1.

Mötets öppnande

Ordföranden Björn Sinders hälsade de 20 församlade medlemmarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2.

Justering av röstlängd

Mötet beslöt att justera röstlängden i de fall votering begärts.
§ 3.

Val av mötets funktionärer, ordförande, sekreterare, och två justeringsmän tillika
rösträknare.

Till mötesordförande valdes Tommy Lannemar, till sekreterare valdes Ronney Skoog och till
Justeringsmän tillika rösträknare valdes Per Persson och Erik Brykt.
Inge Groop valdes till ordförande under §10 på dagordningen.
Därefter ajournerades mötet så att Ann-Louise Back, ”Massagekullan” kunde hålla ett uppskattat
föredrag om vikten av massage för våra jakthundar. Ann-Louise visade med praktiska övningar på
sin egen hund hur man skulle gå tillväga. Föredraget pågick ca 1 timme.
§ 4.

Fråga om mötets behöriga utlysande

Annons i Ståndskall nr 4-2012 samt på vår hemsida. Mötets utlysande godkändes av mötet.
§ 5.

Godkännande av dagordning

Dagordningen för mötet godkändes.
§ 6.

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen lästes upp i sin helhet och godkändes.
§ 7.

Ekonomisk redogörelse.

Tommy Lannemar redogjorde för 2012 års räkenskaper som uppvisade en liten förlust på 286,50 kr.
Inga oklarheter förelåg och den ekonomiska rapporten godtogs.
§ 8.

Revisionsberättelse

Inge Groop läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna föreslog mötet att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen. Revisionsberättelsen godkändes av mötet.
§ 9.

Fråga om disposition av vinst eller förlust

Årets underskott beslöts att överföras i ny räkning
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Till denna punkt på dagordningen tog Inge Groop över ordförandeklubban.
Mötet beslöt i likhet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012.
När punkten klubbats återgick ordförandeskapet till Tommy Lannemar.

§ 11. Traktamente, rese och telefonersättning samt sista inlämningsdag av
ekonomiska ersättningar till kassören
Styrelsens förslag på textförändring angående traktamenten antogs och mötet beslöt enligt följande:
Till den som utvalts att representera SSF-M utgår rese och traktamentsersättning enligt det statliga
resereglementet.
Telefonersättning med 900 kr vardera till, ordförande, kassör, sekreterare, utställningsansvarig samt
ordinarie provledare för rörliga jaktprov.
Telefonersättning med 500 kr vardera till, hemsidesansvarig, samordnare för alla jaktprov samt
jaktprovskoordinator.
Reseersättning enligt ovan, utgår till den som utsetts att representera Mellansverige i Skallkungen.
Yrkanden om arvoden, utlägg och dylikt som är uppkomna under 2012 skall vara kassör tillhanda
senast 1/12 2013.
§ 12. Fastställande av årsavgift för år 2014
Styrelsen föreslog en höjning av årsavgiften med 10 kr under 2014. Motiveringen är, ökade
kostnader i samband med att Mellansverige kommer att stå som arrangörer av Riksmöte och
Riksutställning.
Kostnaden ökar således från 90 kr till 100 kr. (Lokalklubbens behållning av hela medlemsavgiften).
Avgiften för familjemedlem föreslogs vara oförändrad, 50 kr.
Familjemedlemskapet innebär fullvärdigt medlemskap.
Mötet godkände styrelsens förslag
§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter för vilka mandattiden gått ut
Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes Anders Albinsson och Kjell-Åke Axelsson.
Till styrelsesuppleanter ett år, omval av Per Persson och nyval av Tommy Lannemar.
Till styrelsens ordförande på ett år omvaldes Björn Sinders
Till revisorer på ett år omvaldes Arne Åhs och Leif Nilsson
Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Karl-Johan Nordqvist och Johan Svälas
Till deltagande vid riksårsmötet valdes Björn Sinders, Kjell Welam, Anders Albinsson, Kjell-Åke
Axelsson, Per Persson och Johan Nilsson.
Som suppleanter valdes Börje Svensson, Henric Lindh, Joakim Westling, Erik Brykt, Ivar
Blomqvist och Tomas Bäckström.
Till valberedning omvaldes Börje Svensson (sammankallande), Anders Thoms och Jan-Olov
Karlsson .
Till Webmaster omvaldes Benny Skoog.
§ 14. Utställningsverksamhet 2014
Mötet godkände styrelsens förslag vilket innebär att tidigare ansökta datum för Mora (13 april) söks
om till den 12 april. Detta för att kunna genomföra Riksutställning och Riksmöte under samma dag.
Om detta godkänns av SKK blir utställningarna enligt följande.
Morautställningen (Riksutställning) 12 april och Malung den 9 augusti 2014.

Utställningsansvarig är Kjell Welam.
Mötet godkände styrelsen förslag om oförändrat på övriga punkter enligt följande,
SSF Mellansverige ska stå för kostnaden av det nya championatdiplom som framtagits av
riksklubben. Det ska gälla för samtliga medlemmars (SSF-M) hundar som fr.om. 2010 erhåller ett
utställningschampionat. Hundägare anmodas skicka kopia av Svenska Kennelklubbens utfärdade
championatsbevis till sekreteraren i riksklubben, varvid denne ombesörjer beställning samt att
kostnaden faktureras SSF Mellansverige.
§ 15. Jaktprovsverksamhet 2013
Jaktproven för 2013 är ansökta och inskickade inskickade till Riksklubben.
Idre 17-18 augusti
Gösjön 19-23 augusti.
Björnberget (unghundar födda 2010-2013) 4-5 september.
Skallkungen 28-29 september.
Rörliga prov under övrig tid av säsongen.
Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrat i den övriga jaktprovsverksamheten enligt
följande:
Ordinarie provledare rörliga jaktprov, Arne Åhs.
Vice provledare rörliga prov, Kjell Welam.
Samordnare för alla jaktprov, Ronney Skoog.
Jaktprovskoordinator, Anders Albinsson.
Domare och provledare skall vara till hjälp med kontakter och ifyllande av anmälningsblanketter
om så önskas av orutinerade hundägare.
Arne Åhs sitter kvar som provledare för rörliga prov och att Kjell Welam som vice provledare för
rörliga jaktprov.
Jaktprovskoordinator ges rätt att att skicka information och tjänstgöringsbeslut via e-post.
SSF Mellansverige ska stå för kostnaden av det nya championatdiplom som framtagits av
riksklubben.
Det ska gälla för samtliga medlemmars (SSF-M) hundar som fr.om. 2010 erhåller ett
jaktprovschampionat. Hundägare anmodas skicka kopia av Svenska Kennelklubbens utfärdade
championatsbevis till sekreteraren i riksklubben, varvid denne ombesörjer beställning samt att
kostnaden faktureras SSF Mellansverige.
§ 15b Skallkungen 2014
Tommy Lannemar berättade om förberedelser som gjorts. De kommande provplatserna är belägna i
renbetesområdet och naturreservaten i trakterna av Idre. Boendet är ordnat vid Idrefjäll. Jakten för
att få det ekonomiska i hamn pågår för fullt och 12 sponsorer à 1500 kr och 11 stycken á 500 kr är i
dagsläget klara. Det vädjades dock från styrelsen om medlemmarnas hjälp i anskaffandet av fler
priser och sponsorer till detta gigantiska projekt.
§ 16. Startavgift till utlysta jaktprov, anmälan till jaktprov, domararvoden och
reseersättning
Styrelsens förslag till att avgifter och arvoden skall vara oförändrat godkändes av mötet.

Detta innebär att för utlysta jaktprov ska en ersättning om 200 kr /provdag erläggas till
lokalklubben.
Därutöver ska 100 kr / provdag (domararvode) erläggas till provledare vid ankomst till provplats.
Provledare fördelar domararvoden efter avslutad provdag.
Jaktprovsdeltagare med annan klubbtillhörighet betalar 250 kr / provdag till SSF
Mellansverige samt 100 kr / provdag (domararvode) som erläggs till provledare vid ankomst till
provplats. Provledaren fördelar domararvodet efter avslutad provdag.
Anmälan till jaktprov skall ske senast 14 dagar före prov.
Anmälan till jaktprov är bindande och återbetalning av avgift sker endast då synnerliga skäl kan
påvisas.
Betalning av jaktprov sker då anmälningsmottagaren förkunnat deltagaren om plats.
Om anmäld hund har utländsk far eller mor ska stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Vid eventuell domarbrist förbehåller sig SSF-m rätten till förtur på egna medlemmars hundar.
För rörliga jaktprov ska 200 kr plus eventuell reseersättning betalas direkt till domaren.
Deltagare med annan klubbtillhörighet erlägger 100 kr till SSF Mellansverige samt 200 kr plus
eventuell reseersättning direkt till domaren.
Ansvarig provledare vid utlyst jaktprov erhåller 400 kr per utlyst prov oavsett antalet provdagar.
Vid prov där två (2) provledare tjänstgör beslutar ansvarig provledare hur ersättningen ska fördelas.
Enligt tidigare beslut: Gratis första jaktprov (rörligt).
Lokalklubben betalar arvode till domare med 200:- Hundägare betalar endast eventuell
reseersättning direkt till domare.
Om förstastart sker på utlyst prov får hundägaren reducerad startavgift med 200:-.
Lokalklubbarna återfår halva beloppet (100:-) av Riksklubben efter redovisning.
Resekostnader ersätts enligt det statliga resereglementet.
§ 17. Motioner
Motion nr.1 Björn Sinders. Rörliga jaktprov, kvalificerande till Skallkungen.
Då det blivit allt svårare att genomföra utlysta jaktprov på grund av den rådande rovdjurssituationen
anses det nödvändigt att förändra kvalificeringsreglerna och göra det möjligt för lokalklubbarna att
själva bestämma om rörligt prov ska vara gällande som kvalificering till Skallkungen.
Styrelsen föreslog bifall vilket antogs. Mötet beslöt därför att att ta motionen som sin egen och
skicka den vidare till Riksstyrelsen för vidarebehandling.
Motion nr. 2 Tommy Lannemar. Anmälningsdag för nationella jaktprov.
Med nuvarande regler kan beslut tagna på riksfullmäktige inte bli gällande förrän efterföljande år
vilket betyder en avsevärd fördröjning och har därför en mycket negativ effekt på redan tagna
beslut.
Styrelsen föreslog bifall viket antogs. Mötet beslöt därför att att ta motionen som sin egen och
skicka den vidare till Riksstyrelsen för vidarebehandling.
§ 18. Övriga frågor

* Deltagande i Jakt och Fiskemässan i Grönklitt 3-4 augusti 2013.
Årsmötet var positiv till deltagande under förutsättning att en frivillig arbetsgrupp tar på sig att
arrangera mässan och jobba fram ett lämpligt program. Frivilligt inkomna namn under mötet var:
Sammankallande, Jan-Olof Karlsson 070- 646 14 25 (tillfrågad i efterhand), Erik Brykt, Ivar
Blomqvist, Börje Svensson, Ann-Louise Back och Tomas Bäckström.
Ett mycket bra uppslag kom från en av de frivilligt anmälda, Ann-Louise Back. Hon representerar
företaget ”Massagekullan” och erbjöd sig att praktiskt förevisa ”Vikten av massage för jakthunden”
i SSF:s monter. Det tillsammans med någon mer punkt kan komma att bli ett riktigt bra program
för deltagandet i mässan.
En sak som konstaterades, gruppen bör verka för att knyta till sig fler medhjälpare för att
arbetspassen inte ska bli alltför betungande!
Björn Sinders åtog sig uppgiften att kolla med jägarförbundet om vi även denna gång får tillgång till
plats i deras tält.
Ronney Skoog skickar detta meddelande till gruppen så att mailadresser blir tillgängliga och
kontakt inom gruppen blir möjlig för den framtida planeringen.
* Arbetsgrupp, priskommitté under Skallkung och Riksmöte.
Björn Sinders och Kjell Welam ordnar med plaketter.
Tommy Lannemar fixar kepsar till alla deltagare och inblandade.
Per Persson har vid kontakt med Skanska blivit lovad en rejäl summa ca 6-8000:- till priser, bra
jobbat!
Vädjan till fler att hjälpa till i anskaffandet av priser.
Björn Sinders fick i uppdrag att från Moraparken begära in offert på boende/mat under
riksfullmäktigemötet 2014.
§ 19. Prisutdelning
Den förste att kallas fram för hyllning var den gamle trotjänaren Lars Bäcklund från Gagnef.
Efter många års arbete inom klubben har Lars bestämt sig för att sluta. Nämnas kan att Lars varit
provledare/domare samt sekreterare och styrelseledamot. Lars har också på andra sätt varit aktiv och
delaktig i klubbens utveckling genom åren. Som ett litet tack för detta arbete förärades Lars därför
med en minnesplakett och varma applåder av mötet.
En som inte var på plats men ändå fick en plakett och applåder var Conny Persson från Höljes.
Conny avsade sig under förra året sin plats i styrelsen då det privata arbetet tog alltför stor tid i
anspråk för att även hinna med styrelsearbete. Conny är fortfarande jaktprovsdomare och har därför
fortfarande ett finger med i spelet så med all säkerhet kommer han även framledes att synas i
klubbens fortsatta arbete.
Så var då tiden kommen att dela ut priset till Årets Skällande Fågelhund. Priset tilldelas den som får
den sammanlagt högsta poängen, (de tre bästa proven för varje hund räknas som slutresultat). Under
jubel och klang fick Johan Nilsson, Storfors komma fram och motta plaketten ur Björn Sinders
hand. Johan fick med sin Finnspets Tallens Chilla ihop 149 poäng vilket räckte med betryggande
marginal. Nämnas kan också att paret hamnade på en 4:de plats i årets Skallkung och är därför
kvalificerad att tävla för Sverige i Nordiska mästerskapen som går i Finland under kommande höst.
Diplom till de hundar som erhållit ett förstapris på jaktprov skulle också delas ut.
Det var väl ingen skräll, men naturligtvis var ett av ekipagen Johan och Chilla. För den
78 poängaren var det bara för Johan att än en gång få komma fram och njuta av applåderna.
Ett fantastiskt år för Johan som knappt visste vad ett jaktprov var innan säsongen startade. Grattis!
Den andra att få diplom, men som inte var på plats var Svante Månsson från Idre med sin Finnspets

Häggingåsens Ronja. Dessa är knappast några dunungar heller då Ronja i och med detta blev
Svensk JaktChampion. De hade också kvalificerat sig till årets Skallkung. Resultatet från den resan
slutade med en nog så hedrande femte plats. Stort grattis även till dessa!
När sen de flesta trodde att prisutdelningen var slut så plockades en vacker orkidé med tillhörande
kruka fram. Det var en gåva till den överrumplade och nyblivne 70 åringen Björn Sinders.
Tommy Lannemar överräckte blomman medan applåderna pågick. Grattis Björn och fortsatt lycka
och framgång önskade styrelsen och medlemmarna i SSF-M.
§ 20. Mötets avslutande
Styrelseordförande Björn Sinders tackade mötesordförande Tommy Lannemar för ett mycket gott
arbete, varvid mötesdeltagarna stämde upp med kvällens sista applåd.
Därefter förklarade Björn mötet som avslutat och tackade deltagarna med ett varm tack och på
återseende.

Justeras:

________________________
Mötesordf. Tommy Lannemar

_________________________
Mötesordf. §10. Inge Groop

_________________________
Erik Brykt

_________________________
Per Persson

_________________________
Sekr. Ronney Skoog

