Protokoll nr. 4 fört vid SSF Mellansveriges ordinarie årsmöte i Moraparken den
6 februari 2010.

§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 Börje Svensson och Anders Thoms.
§4

Fråga om mötets behöriga utlysande

Annons i Ståndskall nr 4-2009 samt på hemsidan. Mötets utlysande godkändes av mötet
§5

Godkännande av dagordning

Till § 14-15 införs punkterna :
Championatdiplom och Ersättning till skallkungsdeltagare.
Till § 18 Övriga frågor införs punkterna:
Revidering provregler. Täckhundslista. Motion till riks, Nordiska Mästerskapen. Syds förfrågan.
Syds motion. Jakt och Fiskemässa i Grönklitt. Fler provledare. Förtydligande av medlemskap.
Dagordningen för mötet godkändes därmed
§6

Verksamhetsberättelsen

Den av styrelsen framlagda verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes
§7

Ekonomisk redogörelse

Inge Groop läste upp och redogjorde för 2009 års räkenskaper varpå mötesdeltagarna
godkände den ekonomiska rapporten
§8

Revisionsberättelse

Leif Nilsson läste upp revisionsberättelsen och lämnade förslag på att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet. 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 revisorernas förslag, bevilja styrelsen och kassören ansvarsfrihet för
2009

§ 11

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

Mötet beslöt enligt 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, samordnare för alla jaktprov
samt jaktprovskoordinator
Yrkanden om arvode, utlägg och dylikt uppkomna under 2010 ska vara kassören tillhanda senast
2010-12-31
§ 12

Fastställande av årsavgift för år 2011

Årsavgiften till lokalklubben för 2011 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 valdes Björn Sinders, Inge Groop och Ronney Skoog
Till styrelsesuppleanter ett år omvaldes Kjell-Åke Axelsson, och 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 Karl-Johan Nordqvist, nyval av Johan Svälas
Till deltagande vid riksårsmötet valdes Björn Sinders, Ronney Skoog, Kjell-Åke Axelsson, Conny
Persson, Kjell Welam, Anders Thoms och Gunnar Thunander.
Som suppleanter valdes, Per Persson, Börje Svensson, Leif Nilsson, Johan Svälas, Börje Neva, Lars
Andersson och Inge Groop.
Till valberedning omvaldes Börje Svensson (sammankallande), Anders Thoms och Per Persson
Till Webmaster omvaldes Benny Skoog
§ 14

Utställningsverksamhet 2011

Mötet godkände styrelsens förslag vilket innebär utställning i Mora den 6 februari och i Malung den
6 augusti
Inge Groop utsågs till utställningsansvarig för år 2011
Mötet godkände också styrelsens förslag om att 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 2010/2011

Det av styrelsen framförda förslaget om jaktprov godkändes och innebär följande platser och
tidpunkter.
Särna 21-22 augusti. Gösjön 27-28 augusti. Tansen10 september. Noppikoski 18-19 september.
Sälen 25-26 september (internationellt). Höljes 25-26 september. Björnberget 1-2 oktober.
Fredriksberg 30-31 oktober. Klubbkampen 6-7 november. Gagnsråprovet 25-26 mars 2011. Höljes
26-27 mars 2011.
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
Jaktprovskoordinator ges rätt att att skicka information och tjänstgöringsbeslut via e-post
Mötet godkände också styrelsens förslag om att 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

Styrelsen framförde förslag om att SSF Mellansverige ska bidra med reseersättning till den som
blivit uttagen att representera SSF-m i den årliga Skallkungstävlingen.
Frågan diskuterades och gick till omröstning då fler förslag fanns.
Förslag 1.(styrelsens) Reseersättning till den som representerar SSF-m i tävlingen, fick 7 röster
Förslag 2. Rese + boendeersättning till den som representerar SSF-m i tävlingen, fick 2 röster
Förslag 3. Ingen ersättning till den som representerar SSF-m fick, 10 röster
Årsmötet beslöt efter omröstning att ingen reseersättning skall utgå till Skallkungstävlingen

§ 16

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

Styrelsens förslag om oförändrade avgifter och arvoden godkändes med undantag av punkten som
rör ersättning till provledare. Frågan avgjordes genom röstning enligt följande:
Förslag 1. Styrelsens: 400 kr per utlyst prov, oavsett antalet provdagar. Vid tillfällen då 2 stycken

provledare finns på plats, gör provledarna själva upp hur arvodet ska fördelas
Förslag 2: 800 kr per utlyst prov, oavsett antalet provdagar. Vid tillfällen då 2 st. provledare finns på
plats, gör provledarna själva upp hur arvodet ska fördelas.
Förslag 3: 400 kr per prov, oavsett antalet provdagar. Vid tillfällen då 2 st. provledare finns på plats
utbetalas ett arvode om 400 kr till var och en av provledarna.
Förslag 1. (styrelsens) fick 12 röster. Förslag 2. fick 4 röster och förslag 3 fick 2 röster
Årsmötet beslöt efter omröstning att ansvarig provledare erhåller 400 kr per utlyst prov oavsett
antal provdagar. Vid prov där två (2) provledare tjänstgör beslutar ansvarig provledare hur
ersättningen skall fördelas
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

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: Aktivitetsdag för klubbens medlemmar
Tommy Lannemar åtar sig att ordna en aktivitetsdag i samband med, alt.1. hundutställningen i
Malung eller alt.2. vid jakt och fiskemässan i Grönklitt. Detta förutsatt att han får ihop folk så
att möjligheten finns, för genomförandet av ett sådant arrangemang.
§ 18

Övriga frågor

Revidering av provregler
Mötesordföranden Tommy Lannemar påtalade vikten av att domare, provledare och medlemmar
inkommer med åsikter om användande av pejl, inför den stundande revisionen. Även andra
bedömningsregler är viktiga att få synpunkter på, för att vi ska få en så bra revision som möjligt.
Tanken är att så många som möjligt skickar sina synpunkter till sekreterarna i de egna
lokalklubbarna. Sekreterarna sammanställer sedan resultatet och skickar det vidare till

provregelkommittén.
Alla svar ska vara inkomna senast 31/3 2010 så alla uppmanas till att snarast skicka in sina förslag.
Täckhundslista.
På frågan om när täckhundslistan är färdig svarade T. Lannemar att den är på gång och att riks haft
svårigheter med att färdigställa den. Detta trots att beslut togs vid riksmötet, om att den skulle
komma ut under senast gångna hösten.
SSF Syd:s förfrågan
SSF Syd skall under 2112 arrangera Skallkungstävlingen och i samband med det vill de använda sig
av markerna runt Säfsbyn. Detta för att förenkla boende, provmarksfrågan, avstånd mm.
Styrelsens förslag är att bistå med önskningarna, då vi inte kan se något negativt i detta.
Mötet godkände styrelsens förslag och vi skickar samtidigt lyckönskningar inför stundade tävlingar
till vår grannklubb.
SSF Syd:s Motion
SSF Syd har för avsikt att skicka in en motion om användande av pejl till riks och vill att SSF-m
ska ställa sig bakom förslaget.
Styrelsen ställer sig positiv till motionen och vill att regelkommittén ser över frågan och arbetar
fram en manual för hur pejl ska få användas i framtiden.
Mötet anser dock att i detta läge när frågan redan befinner sig i ett långt gånget stadium och fortgår
som bäst med att från provregelkommitténs sida försöka få in synpunkter via utskickade enkäter
mm. Att i detta skede inkomma med en motion som det så febrilt redan arbetas med skulle i rådande
läge kännas lite olägligt och bara skapa oreda.
I och med detta anses motionen så gott som redan besvarad och Mellansverige ska därför inte stå
bakom motionen.
Jakt och Fiskemässan i Grönklitt
Det var mötets mening att vi fortsättningsvis ska vara med på mässan som i år blir den 14-15
augusti. En kommitté bildades och Jan-Olof Karlsson erbjöd sig att hålla i trådarna. Björn Sinders
lovade vara behjälplig i kontakterna med mässarrangörerna då han sen tidigare har erfarenhet.
Kommittén som bildades: Jan-Olof Karlsson (sammankallande), Johan Svälas, Börje Svensson, Per
Persson, Anders Thoms, Lars Andersson, Börje Neva, Ivar Blomqvist och Björne Hagström
Det beslutades även att vi ska sätta ut ett upprop på vår hemsida om mässan samt telefon nr till J-O
Karlsson 070-646 14 25
Fler Provledare
En önskan är att vi bör bli fler provledare så vi vill skicka en uppmaning till de domare som besitter
erfarenheten att ta steget fullt ut. Teorigenomgång och aspirantprov är vad som krävs för dessa och
det är bara att höra av sig så vi kan samordna med utbildning.
Motion till riksklubben
Den som blir uttagen till att representera Sverige i de Nordiska Mästerskapen bör få ekonomisk
hjälp av riksklubben. SSF Mellansverige skickar in en motion om att reseersättning bör utgå till de
som blir uttagna.

Förtydligande av medlemskap.
En flik om ”att bli medlem” ska sättas ut på hemsidan. Även det gamla beslutet om att uppfödare
betalar 50kr/valp till kassören skrivs in. Klubben betalar sedan resterande del av medlemsavgiften
till riksklubben. På så sätt blir valpköpare, utan kostnad automatiskt medlemmar i SSF-m

§ 19

Prisutdelning

Plaketten ”Årets skällande fågelhund” tilldelades Finska spetsen Bietarbaktes Nelli, ägare
Björne Hagström, Borlänge. Med ett leende på läpparna och under varma applåder fick Björne
mottaga den ärofyllda plaketten ut ordförande Björn Sinders hand.
”Fäbodprovet” i Tansen hade också ett pris att dela ut. Årets pristagare var en finnspetstik med
namnet Molly, ägare Hans Jonsson, Malung. Prisutdelaren Lars Bäcklund kunde konstatera att
Hans inte fanns på plats men applåderna som följde hoppas vi ändock hördes ända till Malung.
Sedan blev det dax att utdela diplom till alla som under året uppnått ett 1:a pris på jaktprov.
Pristagarna blev. Hägginåsens Ronja 84p, ägare Svante Månsson, Idre, Bietarbaktes Nelli 84p,
ägare Björne Hagström, Borlänge, Våtsjöbergets Isa 79p, ägare Börje Svensson, Sollerön,
Stenslands Bessan 77p, ägare Anders Brismo, Raskflons Ronja 76p, ägare Jonas Nederberger,
Malung, Vassåsens Acko 76p, ägare Björn Sinders, Orsa och Zäta 75p, ägare Henrik Björk, Lima
Alla pristagarna hyllades med välförtjänta applåder.
§ 20

Mötets avslutande

Styrelseordförande Björn Sinders tackade mötesordförande Tommy Lannemar för ett gott arbete
och innan han förklarade mötet avslutat fick även deltagarna ett varm tack och på återseende.

Mötesordf.

_______________________
Tommy Lannemar

Justeras:

____________________
Börje Svensson

___________________
Anders Thoms

