Protokoll fört vid SSF Mellansverige ordinarie årsmöte i Mora 4-2- 2006.
§ 1.
Björn Sinders hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet ajournerades för att Ulf Andersson skulle tala om jakthundsdressyr.
§ 2.
Beslöt justering av röstlängd i förekommande fall.
§ 3.
Ordförande för mötet valdes Mari Olsson, till sekreterare valdes Lars Bäcklund, justerare
tillika rösträknare valdes Tommy Lannemar och Lars Andersson.
§ 4.
Mötets behöriga utlysande, godkändes av mötet.
§ 5.
Dagordningen godkändes.
§ 6.
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.
§ 7.
Den ekonomiska redogörelsen redogjorde Inge Groop för och godkändes av mötet.
§ 8.
Revisionsberättelsen upplästes av Mari Olsson och godkändes av mötet.
§ 9.
Disposition av förlust överföres i ny räkning. Godkändes av mötet.
§ 10.
Styrelsen fick ansvarsfrihet av årsmötet.
§ 11.
Förslag från styrelsen: Traktamenten- inga traktamenten betalas ut. Resor- 18 kr/ mil.
Telefonersättning: 900 kr- Ordförande- Kassör- Utställningsansvarig- Provledare rörliga
jaktprov ordinarie. 500 kr- Hemsida ansvarig- Samordnare för alla jaktprov tillika vice
provledare för rörliga jaktprov. Sista inlämningsdag av räkningskall vara kassören tillhanda
före 31/12. Förslaget antogs av årsmötet.
§ 12.
Årsavgift för 2007 för lokalklubben, förslag från styrelsen är 90 kr( + 160 kr till riks om ingen
ändring görs = 250 kr). familjemedlem 50 kr + 90 kr (+ 160 kr till riks om ingen ändring
sker = 300 kr) Förslaget antogs av årsmötet.
§ 13.
Till ledamöter för styrelsen på 2 år valdes: Björn Sinders, Inge Groop och Ronny Skoog.
Val av ordförande på ett år. Björn Sinders.
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Till revisorer på 1 år valdes: Leif Nilsson och Arne Åhs.
Till revisor suppleanter på 1 år valdes: Ulf Kapla och Sigge Larsson.
Ordinarie deltagare till riksårsmötet valdes: Björn Sinders, Ronny Skoog, Tommy Lannemar,
Inge Groop, Conny Persson, Anders Albinsson och Lars Bäcklund.
Suppleanter till riksårsmötet valdes: Anders Thoms, Staffan Gardbeck, Per Persson, Lars
Andersson, Sigge Larsson, Veronica Wallberg och Börje Neva-Juoni.
Till valberedning valdes: Börje Svensson (tillika sammankallande), Anders Thoms och
Nils Jonsson. Samtliga valdes av årsmötet.
§ 14.
Utställningar 2007. Mora den 5-2- 2007 och Malung den 11-8- 2007. Godkändes av årsmötet.
Utställningar 2008. Mora den 3-2- 2008 och Malung den 9-8-2008. Godkändes av årsmötet.
§ 15.
Jaktprovsverksamhet år 2006- 2007. Leksand 18-19-20 augusti 2006. Särna 26-27 augusti
2006. Höljes 23-24 september 2006. Leksand 26-27 september 2006. Noppikoski 30
september- 1 oktober 2006. Leksand 28-29 oktober 2006. Fredriksberg 4-5 november 2006.
alternativ 11-12 november 2006. Höljes 24 mars 2007. Dessa jaktprov är redan sökta.
Godkändes av årsmötet.
§ 16.
Startavgifter utlysta jaktprov förslag från styrelsen: 200 kr per prov till klubben + 100 kr
direkt till domaren = tot 300 kr. Annan klubb 250 kr per prov till klubben + 100 kr direkt till
domaren = tot 350 kr. Startavgift rörliga jaktprov: endast till domaren 200 kr + reseersättning.
Anmälan till jaktprov: 14 dagar innan prov. Domarersättning 100 kr på utlysta prov och 200
kr på rörliga prov, ersättningen betalas direkt till domaren. Provledarersättning 400 kr för
varje enskilt utlyst prov. Reseersättning 18 kr/ mil. Samtliga förslag godkändes av årsmötet.
§ 17.
Motion 1. Två utlysta jaktprov inom Värmland.
Styrelsen avslår motionen med motivering att två prov finnes i Värmland. Årsmötet beslutade
enligt styrelsens förslag.
Motion 2. Tid för jaktprov.
Styrelsen avslår motionen med motivering att dom flesta jaktproven är på helger.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Motion 3. Antal jaktprov och ersättningsmarker.
Styrelsen avslår motionen med motivering att de prov som är sökta är maximalt vad klubben
klarar av. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Motion 4. Redovisning av jaktprov.
Styrelsen bifaller motionen och överlämnar till webbmastern att redovisa dessa. Årsmötet
beslutar enligt styrelsens förslag.
Motion angående chipsmärkning. Motionen bifalles av styrelsen. Årsmötet beslutar enligt
styrelsens förslag.
Motion till SSF Mellansveriges årsmöte. Motionen om att jaktprovsreglerna ska läggas ut på
Riks hemsida bifalles av styrelsen. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.
§ 18.
Övriga frågor: Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att få igång hemsidan så fort som möjligt.
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Till ny webbmaster utsågs Benny Skoog.
Domarkurs: Styrelsen föreslår en domarkurs i Orsa den 6 maj 2006. Årsmötet godkände detta.
Börje Svensson uppmanar våra medlemmar att skicka in material till Ståndskall.
§ 19.
Prisutdelning av Björn Sinders: En plakett delades ut till ” Årets skällande fågelhund SSF
Mellansverige 2005” Segrare blev Hemsjöbäckens Tanja ägare Tommy Lannemar, Djura.
Tre diplom utdelades till dom hundar som erövrat ett 1:a pris i rörliga jaktprov under året
2005. Dessa var: Byråsens Sisu äg. Börje Svensson. Sollerön. Yle äg. Henrik Jonsson. Torsby
och Tjätstubbens Yksi äg. Ulf Jonsson. Backe.
§ 20.
Mötet avslutades av Mari Olsson och Björn Sinders tackade alla för ett givande möte.
Justerat av:

………………………………………………
Ordf. Mari Olsson

……………………………………
Tommy Lannemar

………………………………….
Lars Andersson

