Protokoll fört vid SSF Mellansveriges ordinarie årsmöte i
”Gula villan” vid ridhusområdet den 6 februari 2016.
§ 1.

Mötets öppnande

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

Justering av röstlängd

Mötet beslöt att justera röstlängden med hjälp av närvaro/medlemslista i de fall votering begärts.
§ 3.

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

Till mötesordförande valdes Björn Sinders, till sekreterare anmäldes Ronney Skoog och till
justeringsmän tillika rösträknare valdes Tomas Bäckström och Sten Eriksson.
Börje Svensson valdes som ordförande under § 10 på dagordningen.
§ 4.

Fråga om mötets behöriga utlysande

Annons i Ståndskall nr 4-2015 samt via Facebook. Mötets utlysande godkändes av mötet.
§ 5.

Godkännande av dagordning

Dagordningen för mötet godkändes.
§ 6.

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
§ 7.

Ekonomisk redogörelse.

Tommy Lannemar redogjorde för 2015 års räkenskaper som uppvisade en förlust på 1,943:20 kr.
Den uppkomna förlusten kan förklaras med det fördyrade jaktprovet i Idre som vi valt att genomföra. Då
provet är av stort intresse och ger en bättre kvalité än något annat prov är det av största vikt att behålla provet
även i fortsättningen. Föreningens tillgångar uppgick vid årsskiftet till 47,477:27 kr.
Den ekonomiska redogörelsen godkändes av mötet.

§ 8.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp och revisorerna föreslog mötet att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen. Revisionsberättelsen godkändes av mötet.
§ 9.

Fråga om disposition av vinst eller förlust

Mötet fastslog balans och resultatrapporterna och årets förlust beslutades att överföras i ny räkning.
§ 10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Till denna punkt på dagordningen tog Börje Svensson över ordförandeklubban.
Mötet beslöt i likhet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015.
När punkten klubbats återgick ordförandeskapet till Björn Sinders.
§ 11.

Traktamente, rese och telefonersättning samt sista inlämningsdag av
ekonomiska ersättningar till kassören

Styrelsens förslag på oförändrad ersättning 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, ordinarie
revisorer 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 2016 skall vara kassör tillhanda
senast 1/12 2016.
§ 12.

Fastställande av årsavgift för år 2017

Styrelsen föreslog en oförändrad årsavgift på 100 kr under 2017. Likaså avgiften för familjemedlem som är
50 kr. Familjemedlemskapet innebär fullvärdigt medlemskap och berättigar klubben tillgodoräknande vid
rösträtt på fullmäktige. Familjemedlem erhåller dock inte eget exemplar av tidningen Ståndskall.
Vår avgift till Riks är 280: kr vilket betyder att den sammanlagda årsavgiften för Mellansveriges medlemmar
förblir 380: kr.
Mötet godkände styrelsens förslag.

§ 13.

Val av styrelseledamöter och suppleanter för vilka mandattiden gått ut

Björn Sinders har till vår stora förtret avsagt sig vidare uppdrag i ordinarie styrelse och vill efter ett
mångårigt arbete trappa ner på arbetsuppgifterna. Valberedningen har efter ett gott arbete lämnat förslag på
styrelsens sammansättning. Mötet valde helt i enighet med valberednings förslag enligt följande:
Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes Kjell Welam och Ronney Skoog. Nyval av Hans Jemth.
Till styrelsesuppleanter ett år, omval av Kjell-Åke Axelsson och nyval av Björn Sinders.
Till styrelsens ordförande på ett år valdes 601205-7177 Kjell Welam.
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 Kjell Welam, Anders Albinsson, Kjell-Åke Axelsson, Hans Jemth,
Börje Svensson och Ronney Skoog.
Som suppleanter valdes Sten Eriksson, Lars Jansson, Tomas Bäckström, Jan-Olov Karlsson, Peter Wallin och
Kristina Welam.
Till valberedning omvaldes Börje Svensson (sammankallande), Henric Lindh och Bosse Setterberg.
Till Webmaster omvaldes Benny Skoog.
§ 14.

Utställningsverksamhet 2017

Mötet godkände styrelsens redogörelse för sökta utställningar vilket innebär:
Mora lördag den 4 februari. Malung lördag den 5 augusti.
Kjell Welam kvarstår som utställningsansvarig.
Mötet godkände även styrelsen förslag om oförändrat text angående championatdiplomet:
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.o.m. 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 2016, samt förteckning över inblandade funktionärer.

Jaktproven för 2016 är ansökta och inskickade till Riksklubben. Proven enligt följande:
Noppikoski
Malung
Gösjön/Björnberget
Idre

16-17 augusti (tis-ons).
4-5 september (sön-mån).
23-24 september (fre-lör)
30 september 1-2 okt (fre-lör-sön).

Rörliga prov, hela jaktprovsåret. SSF Mellansverige har beslutat att: För kvalificering till Skallkungen räknas
ordinarie och rörliga prov tagna i den egna klubben två veckor innan föregående års Skallkungstävling och
fram till två veckor före gällande års Skallkung.
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.
Utställningsansvarig, Kjell Welam.
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 Kjell Welam som vice provledare för rörliga
jaktprov.
Jaktprovskoordinator ges rätt att skicka information och tjänstgöringsbeslut via e-post. Vid utskickande av
beslut om domartjänstgöring, ska text om ”senast datum” för svar finnas med. Den domare som inte svarat
inom föreskriven tid har genom detta godtagit beslutet.
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.o.m. 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.

§ 16.

Startavgift till utlysta jaktprov, anmälan till jaktprov, domararvoden och
reseersättning.

Styrelsens förslag om oförändrade startavgifter och arvoden godkändes av mötet.
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.
Ansvarig provledare vid utlyst jaktprov erhåller 200 kr per provdag. (Förmiddag och eftermiddag).

Uttagna domare till utlyst prov erhåller alltid reseersättning och gratis boende.

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.
Enligt tidigare beslut: Gratis första jaktprov, (rörligt prov)!
Vid förstastart på rörligt prov. 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.
Anmälan om rörligt jaktprov ska skickas in till provledare (rörliga prov) senast 3 dagar före prov.

§ 17.

Motioner

Inga motioner har inkommit.
§ 18.

Övriga frågor

Frågan om aktivitetsdag för medlemmar uppkom redan förra året. Styrelsen får i uppdrag att jobba vidare i
frågan. Henrik Lindh skall tillfrågas om arrangerande av någon lämplig aktivitet t.ex. ringträning, föreläsning
av E. Ringaby eller annan lämplig aktivitet.
Mötet beslöt även att SSF Mellansverige ska bibehålla erbjudandet om att bjuda alla nya valpägare på gratis
medlemskap i klubben under det första året. Förhoppningsvis kan detta resultera i fortsatt ökat medlemsantal
för vår del och för SSF i sin helhet.
Björn Sinders tackades med en applåd för sin insats som ordförande för mötet och lämnade över klubban till
den nyvalda ordföranden som skulle hålla i prisutdelningen.
§ 19.

Prisutdelning

Kjell Welam började sitt anförande med att tacka för förtroendet att leda SSF Mellansverige framåt i utvecklingen
och välkomnades med en applåd.
Näste man att varmt applåderas var den avgående Björn Sinders som efter 17 år i lokalstyrelsen och som de
senaste16 åren förtjänstfullt hållit denna skuta flytande i sin roll som ordförande för föreningen.
Flutit högt har den onekligen gjort när Björn på ett enastående sätt styrt skutan i fråga om allt från ekonomi till
sammanhållning. Ivrig pådrivare i nya tankebanor om regler och förbättringar är också något som han varit känd
för, inte bara i Mellansverige utan runt om i hela landets samlade etablissemang, lokalklubbar och Riksklubb. Vi
är alla skyldiga dig ett stort och varmt tack!
Under applådåskor och jubel överräckte Kjell som ett minne en ovanligt vacker kåsa med en sirligt ingraverad
tjäder på. Dessutom fick Björn ett praktiskt klädselöverdrag till bilen och ännu mer applåder.
Björn höll efter det ett trevligt tacktal och lämnade sedan symboliskt över ordförandeklubban till Kjell Welam och
önskade honom lycka till!
Under detta magra fågelår hade endast två stycken 1.a pris på jaktprov i Mellansverige erövrats. Dessa två
förärades med diplom som bevis för sina insatser.
Den första som fick diplom var, Norrbottenspetsen BG Wilma, ägare Terje Holden från Björkelangen i Norge.
Wilma gick ett förtjänstfullt prov i Gösjön/Björnberget som resulterade i 80 poäng.
Den andra som genom sin fina prestation i Noppikoski fick sitt diplom var Furuhedens Sirpa, ägare Hans Jemth
från Mora. Provet resulterade i en plats i Skallkungen och 81 poäng.

Trots att ingen av dessa herrar kunde vara på plats och motta sina diplom så fick dom sina välförtjänta applåder
ändå. Grattis säger vi!
Den vassaste och åtråvärdaste bedriften är nog ändå att bli Årets Skällande Fågelhund.
Priset tilldelas den som får den sammanlagt högsta poängen, (de tre bästa proven för varje hund räknas som
slutresultat).
Så det var många välförtjänta applåder och glada tillrop när Peter Wallin ropades upp för att motta plaketten
”Årets Skällande Fågelhund” innan den överlämnades av Kjell Welam.
Lite udda för denna gång var att Idrekarlen Peter Wallin med sin Finska Spets Uppflogets Wipp bara hade gått två
prov och fått ihop 128 poäng. Med sex poängs marginal till tvåan räckte det ändå att bärga segern detta år.
Stort Grattis till Peter och Wipp! Med största sannolikhet kommer vi säkert att få se mer av detta ekipage i
framtiden.
Tydligen var detta de Finska Spetsarnas år för de två efterföljande i listan var också ”finnar”.
Tvåa blev Kaunisjärven Akka, ägare Kenny Eriksson 122 poäng och trea, Östbyns Kirro, Anders Albinsson 117
poäng. Trots att de sistnämnda blev utan priser så säger vi ändå grattis till bra prestationer och hoppas dom laddar
om till nästa år!

§ 20. Mötets avslutande
Därefter förklarade Kjell mötet avslutat och tackade deltagarna med ett varm tack och på återseende.

Justeras:

________________________
Tomas Bäckström

_________________________
Sten Eriksson

_________________________
Mötesordf. Björn Sinders

_________________________
Ordf.§ (19, 20) Kjell Welam

________________________
Ordf.§10. Börje Svensson

__________________________
Sekr. Ronney Skoog

