Protokoll no 3 fört vid SSF Mellansveriges ordinarie årsmöte i Moraparken den 7
februari 2009.

§1

Mötets öppnande

Ordföranden Björn Sinders hälsade alla 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, till
Justeringsmän tillika rösträknare valdes Arne Åhs och Kjell-Åke Axelsson
§4

Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötets utlysande godkändes av mötet.
§5

Godkännande av dagordning

Dagordningen för mötet godkändes
§6

Verksamhetsberättelsen

Den av styrelsen framlagda verksamhetsberättelsen godkändes
§7

Ekonomisk redogörelse

Inge Groop läste upp och redogjorde för 2008 års räkenskaper varpå mötesdeltagarna
godkände den ekonomiska rapporten
§8

Revisionsberättelse

Leif Nilsson läste upp revisionsberättelsen och lämnade förslag på att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet varvid revisionsberättelsen godkändes av mötet
§9

Fråga om disposition av vinst eller förlust

Årets överskott beslöts överföras i ny räkning
§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt i likhet med revisorerna bevilja styrelsen och kassören ansvarsfrihet för år 2008

§ 11

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

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag vilket är enligt följande:
Inga traktamenten skall utgå
Bilersättningar utgår med 18,50 kr per mil
Telefonersättningar med 900 kr vardera att utbetalas till, ordförande, kassör, sekreterare,
utställningsansvarig samt ordinarie provledare för rörliga prov
Telefonersättning med 500 kr vardera utbetalas till, hemsidesansvarig och samordnare för alla
jaktprov
Yrkanden om arvode, utlägg och dylikt uppkomna under 2009 ska vara kassören tillhanda
senast 2009-12-31
§ 12

Fastställande av årsavgift för år 2010

Årsavgiften till lokalklubben för 2010 föreslogs av styrelsen vara oförändrade 90 kr och för
familjemedlem 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 Conny Persson
Till styrelsesuppleanter ett år nyvaldes Kjell-Åke Axelsson, omval på Kjell Welam
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 Sigge Larsson och Karl-Johan Nordqvist
Till deltagande vid riksårsmötet valdes SSF Mellansveriges styrelse, (Björn Sinders, Inge
Groop, Ronney Skoog, Anders Albinsson, Conny Persson) samt Kjell Welam, Kjell-Åke
Axelsson och Per Persson.
Som suppleanter valdes, Sigge Larsson, Anders Thoms, Börje Svensson, Leif Nilsson, Staffan
Gardbäck, Arne Åhs, Gunnar Thunander och Lars Bäcklund.
Till valberedning utsågs Börje Svensson (sammankallande), Anders Thoms och Per Persson
Till Webmaster omvaldes Benny Skoog
§ 14

Utställningsverksamhet 2010

Mötet godkände styrelsens förslag vilket innebär utställning i Mora den 7 februari och i
Malung den 7 augusti
Mötet godkände också styrelsens förslag om att utse Inge Groop som utställningsansvarig för
år 2010

§ 15

Jaktprovsverksamhet 2009/2010

Det av styrelsen framförda förslaget om jaktprov godkändes och innebär följande platser och
tidpunkter.
Gösjön 21-22 augusti, Särna 22-23 augusti, Tansen 4 september, Björnberget 18-19
september, Sälen 19-20 september, Höljes 26-27 september (internationellt), Noppikoski 3-4
oktober, Fredriksberg 31oktober-1 november, Björnberget 4-5-6 november, Gagnsrå 26-27
mars 2010 och Höljes 27-28 mars 2010
Mötet klargjorde att domare och provledare skall vara till hjälp med kontakter och ifyllande
av anmälningsblanketter om så önskas av orutinerade hundägare.
Årsmötet beslöt att Arne Åhs sitter kvar som provledare för rörliga prov och att Lars
Bäcklund kvarstår som vice provledare för rörliga prov

§ 16

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

Styrelsens förslag om oförändrade avgifter och arvoden vilket också mötet godkände. 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
Betalning av jaktprov sker då anmälningsmottagaren förkunnat deltagaren om plats, ca 14
dagar före prov. Om anmäld hund har utländsk far eller mor ska stamtavla bifogas
anmälningsblanketten
Vid utlyst prov utgår en ersättning om 400 kr per utlyst prov, (oavsett antalet provdagar) till
provledare
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.
Reseersättningen för 2009 är 18,50 kr / mil

§ 17

Motioner

Motion 1. Tommy Lannemar: Jaktprovsdagar och domare

Punkt 1. Kollision av provdagar.
Styrelsens föreslår avslag med motiveringen: Med det stora antal prov som vi idag har
kan jaktprov komma att kollidera. Tillgång av ledig mark är begränsad till vissa tidpunkter
under hösten, därmed styrs en del av proven till fasta datum. Alternativet är att inte bevilja
vissa ansökta prov, vilket styrelsen tror skulle väcka stort förtret och tandagnisslan.
Styrelsens förslag godtogs av mötet.
Punkt 2. Domare
Styrelsen föreslår avslag med motiveringen: Styrelsen hänvisar till de tidigare skrivna
statuterna som följer med i utskicket till uttagna domare, provledare och anmälningsmottagare. Allt finns där i klara ordalag och styrelsen anser detta fullt tillräckligt.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Motion 2. Tommy Lannemar: Kartor
Styrelsen föreslår avslag med motiveringen: Varje anmälningsmottagare sköter saken efter
bästa förmåga och styrelsen anser sig inte ha mandat att kräva någon till extra arbete då det
hela grundar sig på ett frivilligt intresse. Styrelsen hänvisar åter till de tidigare nämnda
statuterna där det framgår av texten vad som åligger provledare och anmälningsmottagare.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Motion 3. Tommy Lannemar. Anmälningsblanketter.
Styrelsen föreslår avslag med motiveringen: En förenklad blankett finns redan på riks
hemsida.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Motion 4. Tommy Lannemar. Anskaffande av reklammateriel.
Styrelsen föreslog att bifalla motionen och skicka den vidare till riksklubben.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Motion 5. Tommy Lannemar. Klubbtävling mot närliggande klubbar
Styrelsen föreslår avslag med motiveringen: Under rådande förhållanden med ett stort antal
prov, är antalet provdagar för domare redan fullbelagt. Dessutom finns det dåligt med helger
kvar för ett sådant arrangemang under den kommande säsongen. Inför kommande säsonger
anser därför styrelsen att saken behöver ventileras med de tänkta grannklubbarna i frågor som,
Intresse? Tidpunkt? Provplats? mm. Med nuvarande antal prov bör kanske ett av de ordinarie
proven användas för ändamålet. Styrelsen föreslår att motionsställaren själv ombeds hålla i
saken och arbeta fram ett hållbart förslag.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag och Tommy Lannemar utsågs att ta kontakt med
tänkta grannklubbar och utreda saken vidare.

Motion 6. Lars Bäcklund. Domartjänsgöring.
Styrelsen föreslår avslag och hänvisar till svaret i motion 1. Punkt 2: I en förening där man på
frivillig väg åtar sig ett uppdrag, måste var och en själv ta ansvar för att man sköter sin uppgift
på bästa och enklaste vis. Den innefattar även en så enkel sak som att läsa igenom och följa
vad som står i utskicken till domare m.fl. inför varje säsong.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Motion 7. Lars Bäcklund. Reseersättning för koll av marker.
Styrelsen föreslår avslag av motionen med motiveringen. Syn av provrutor bör ske på ideell
väg och görs helst vid tillfällen då man ändå har ärende i området. Oftast är det hemmamarker
som berörs, så tillfällen brukar inte saknas. I andra fall måste man kanske ringa skogsbolag
eller skogsägare för att få en så klar bild av situationen som möjligt.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. Motionsställaren reserverade sig mot beslutet.
Motion 8. Lars Bäcklund. Hantering av domarersättning.
Styrelsen föreslår avslag av motionen med motiveringen. Vid rundfrågning hos ett flertal
provledare framgår med klar tydlighet att nuvarande system fungerat alldeles utmärkt. Att
skicka kontanter brevledes är en metod som allmänt anses som mycket olämplig, därför är det
heller inget styrelsen kan gå i god för eller rekommendera.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
§ 18

Övriga frågor

L. Bäcklund undrar om det gjorts domaraspirant eller elevtjänstgöring under utlyst prov. Han
hävdar att det inte är tillåtet. Svar kan ej ges då inkomna tjänstgöringsdokument ej hunnits gå
igenom. På frågan om tillåtet eller ej ombeds Arne Åhs ta reda på svaret.
Anders Thoms undrar om SSF-M kan ställa upp en monter vid den årliga mässan i Grönklitt.
Det konstateras att det behövs en stab om ca 8 personer som kan vara till förfogande under ett
sådant arrangemang och frivilliga ombeds anmäla sig till sekreteraren. Vi avvaktar också på
vad som händer med motionen angående reklammateriel som ska in till riks för behandling.
Lars Bäcklund fick under föregående års årsmöte uppdraget att skriva ner en motivering till
att förära Gunnar Thunander en guldnål för förtjänstfullt arbete inom SSF. Motiveringen
mottogs och kommer att vidarebefordras till riksstyrelsen för beslut.
En önskan om samarbete vid jaktprov och utställning har inkommit från lokalklubben
SSF-Syd. Då utställningsprogram och jaktprovsverksamhet redan ligger klara för flera år
framåt ser vi ingen möjlighet att göra förändringar det närmsta året. En möjlighet är om det
tidigare förslaget om klubbtävling (länskamp), kan bli av inför nästa verksamhetsår.
Domarutbildning kommer att ske den 9 maj om intresse finns. Plats bestäms senare då
anmälningarna får styra platsval för utbildningen. Annons kommer att sättas ut i nästa
nummer av Ståndskall.
Gösjö och Björnbergsprovet kommer även i år att föregås av en ”introduktion i jaktprov” för
att försöka intressera oerfarna hundägare att starta på jaktprov. Annonsering i Ståndskall.

§ 19

Prisutdelning

Styrelsen för SSF Mellansverige har till detta år instiftat ett pris till förtjänstfulla personer.
Priset ska delas ut för deras arbete inom SSF Mellansverige och utdelas endast i samband med
att personen avslutar sin verksamhet som funktionär. Priset är i form av en plakett som
försetts med lämplig text.
Den förste att motta denna utmärkelse blev Sven Davidsson, Malung. Björn Sinders tackade
den gamle trotjänaren som efter välförrättat värv gjort sig förtjänt av utmärkelsen. Därefter
överlämnades plaketten under varma applåder från mötesdeltagarna.
Plaketten ”Årets skällande fågelhund” tilldelades Finska spetsen Busjögläntans Dixie, ägare
Per Persson, Lima. Per fick också motta ett diplom som förkunnade att Dixie erövrat ett 1.a
pris på jaktprov med 82 poäng.
Lars Bäcklund delade ut pris till bästa hund på ”Fäbodprovet” Tansen. Det är ett
vandringspris som kräver tre inteckningar för att få behållas. Den förste att få en
inteckning i pokalen var Norrbottenspetsen Odensalaskogens Morris, ägare Lars Andersson,
Djura. Alla pristagarna hyllades med välförtjänta applåder.
§ 20

Mötets avslutande

Styrelseordförande Björn Sinders avslutade mötet och tackade för visat intresse

Tommy Lannemar
Mötesordförande

Justeras:

Arne Åhs

Kjell-Åke Axelsson

