
Protokoll fört vid ordinarie 
avdelningsmöte SSRK Västra

lördag 12 mars 2016 på Brukshundklubben Gbg-
avdelningen, Kallebäck, Göteborg

§1. Mötet öppnas
Ordföranden välkomnade mötesdeltagarna och förklarade mötet öppnat.

§2. Fastställande av röstlängden
16 röstberättigade medlemmar närvarade.

§3. Val av ordförande för mötet
Gunnar Petersson valdes som ordförande för mötet.

§4. Avdelningsstyrelsen anmälan om protokollförare vid mötet
Till protokollförare vid mötet hade Pernilla Ernst utsetts.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet
Till justerare och rösträknare valdes Carin Mortensen och Patricia Benois.

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar
Inga icke medlemmar närvarande.

§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet ansågs ha blivit stadgeenligt utlyst.

§8. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes och densamma fastställdes därmed.

§9. Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut 
med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse
Handlingarna föredrogs och godkändes av mötet samt lades till handlingarna.

§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust
Balans- och resultaträkningen fastställdes. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens 
förslag att årets resultat övergår i nästkommande års räkning.

§11. Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag 
föregående avdelningsmöte givit till avdelningsstyrelsen
Angående Västra avdelningens arkiv
Styrelsen redogjorde för sitt arbete med efterforskningarna av de, enligt tidigare 
motion, efterlysta handlingarna. Styrelsen anses medvetna om att uppdraget 



kvarstår; att fortsätta söka efter dessa handlingar.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen
Avdelningsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§13. Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till 
verksamhetsplan för kommande år – rambudget för kommande år – villkor för 
reseersättning till klubbens funktionärer 
– Verksamhetsplanen diskuterades, och mötet godkände densamma.
Synpunkter: Jaktprov retriever B, Hunnebergsprovet arrangeras inte i avdelningens 
regi. Anledningen till beslutet är att man upplever att det är svårt att arrangera pga vi 
saknar provledning på plats och funktionärskadern i området inte är så stor. 
Dessutom är platsen som vi haft för boende och matlagning sålt. Målsättningen är att 
avdelningen ändå ska erbjuda lika många startplatser på B-prov under året.
Frågan om datum för medlemsdagen kom upp, styrelsen svarar att det är planerat till 
21-22 maj och platsen är förnärvarande planerad till Säve, Göteborg.
– Rambudget för kommande år redogjordes kort av styrelsen. Denna antogs av 
mötet, som uppdrog åt styrelsen att försöka fullfölja budgetplanen till ett 0-resultat.
Synpunkter: Önskemål om att använda en del av pengarna för att utbilda 
funktionärer till våra jaktprov. 
– Villkor för reseersättning till klubbens funktionärer
Inga traktamenten eller ingen reseersättning för funktionärer utbetalas. 
Styrelseledamöter (styrelsemöten + styrelseuppdrag) samt provledare och 
kommissarier på jaktprovsuppdrag är berättigade till reseersättning, samma som 
tidigare – lägsta statliga skattefria ersättning.
De tre punkterna under § 13 fastställdes.

§14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen 
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt §7 mom 1)
Eva Arnell Ek från valberedningen presenterade valberedningens förslag. 
Avdelningsmötet valde, enligt valberedningens förslag.

Till ordförande valdes Berth Nilsson omval 1 år

till ordinarie ledamöter valdes Göran Lundgren omval 2 år 
Lena Andreasson omval 2 år
Susanne Arvidsson nyval 2 år
Eddie Nilsson omval 1 år
Bert Andersson fyllnadsval 1 år

till suppleanter valdes 1. Ida Nilson 1 år
2. Peter Landén 1 år

§15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt §9)

Till revisorer valdes Titti Thenander omval 1 år
Hans Hansson nyval 1 år

Till revisorssuppleanter valdes
Carina Lundeklev omval 1 år



Ingela Påsse van Reis 1 år

§16. Val av valberedning (enligt §9)

  Eva Arnell Ek 1 år, nyval +    
   sammankallande

Låtta Bergstrand 2 år, nyval
   AnnHilde Birkestrand innehar mandat

§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
Mötet beslutar om omedelbar justering för punkterna 14-16.

§18. Motioner
En inkommen motion från Göteborgsavdelningen gällande förändring av 
avdelningens sektionsgränser.
Efter att motionen besvarats från styrelsen samt diskuterats i sin nuvarande form 
beslutade årsmötet att tillstå styrelsens avslag av densamma.

§19. Övriga frågor (enligt §6 mom 7)
Utbildning av nya funktionärer för B-prov retriever. Önskemål om att budgetera för 
detta. Gärna i samarbete med rasklubbar och sektioner.
En tanke är att använda våra certifierade provledare som finns inom avdelningen. 
Gärna tillsammans med domare. Även jobba vidare med att fånga upp medlemmar 
som är intresserade av att arbeta för klubben.

§20. Utdelning av championatrosetter
Rosett för B-provschampionat, utdelades till Susanne Arvidsson och hennes Minnows
No Matter What.

§21. Mötet avslutas
Mötesordföranden Gunnar Petersson tackade dagens intresserade mötesdeltagare 
för närvaron under mötet, hållet i god ton. 
Mötesordföranden samt avgående styrelseledamöter avtackades. Biggan Elofsson, 
spanielansvarig samt Pernilla Ernst, sekreterare.
Ordföranden förklarade därmed mötet avslutat.

Göteborg, dag som ovan

                                                                                        

Gunnar Petersson, mötesordförande Pernilla Ernst, mötessekreterare

Justeras:



                                                                                        

Carin Mortensen Patricia Benois


