
 

Fullmäktigeprotokoll 
för Springerklubben den 2010-03-13 

 
 

§   1.     Mötets öppnande 
 Anna-Greta Lingebrandt och Veronica Östman öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
 

§   2.     Fastställande av röstlängden 
 Nio delegater deltager i mötet 
 

§   3.     Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet 
 Jahn Stääv valdes till mötesordförande och Tina Kauppinen till vice ordförande 
 

§   4.     Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid fullmäktigemötet 
 Veronica Östman för protokoll under mötet 
 

§   5.     Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet 
 Eva Wiklund och Birgitta Pettersson valdes att justera protokollet 
 

§   6.     Val av tre personer att bereda ett förslag för val av valberedning under § 17. 
 Endast en person saknas, och den utses under den aktuella punkten 
 

§   7.     Beslut om närvaro och yttranderätt för annan än vald delegat och person (enligt § 7 B mom 6) 
 9 röstberättigade delegater, fyra medlemmar och två från SSRKs huvudstyrelse deltar i mötet. Från 
paragraf 14 ytterligare 2 medlemmar 
 

§   8.     Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
 Mötet fann delegaterna stadgeenligt kallade 
 

§   9.     Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor 
 Dagordningen fastställdes med tillägget SSRKs organisationsutredning under övriga frågor 
 

§ 10.     Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2009 samt avelsarbetet 2009  
 Föredrogs och lades till handlingarna 
 

§ 11.     Föredragning och fastställande av årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse 
 Årsredovisningen och revisionsberättelsen förelåg inte vid fullmäktige  
 

§ 12.     Klubbstyrelsens rapport avseende uppdrag från fullmäktigemötet 2009 
 Uppdraget angående de ekonomiska konsekvenserna vid ett avskaffande av resepoolen ligger kvar till 
den kommande styrelsen  

 

§ 13.     Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen 
 Beslut om ansvarsfrihet kunde ej fattas, varför fullmäktige beslutade att då årsredovisning och 
revisionsberättelse föreligger skall dessa handlingar skickas till samtliga delegater, och följas av en fråga om 
årsredovisningen och revisionsberättelsen kan godkänns och avgående styrelse kan beviljas ansvarsfrihet. För 
verksamheten gavs styrelsen ansvarsfrihet. Fullmäktiges mötesordförande och rösträknade skall närvara när dessa 
poströster öppnas och räknas.  Detta skall ske inom 60 dagar från fullmäktige. 
 

§ 14.     Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till 
a. Verksamhetsplan för kommande år 

Under Verksamhetsplan 2010 för avelsrådet; tillägg/komplettering ”med avseende på funktionalitet och 
mentalitet” 
Under Utöver dessa mål planeras; skall stå ”Fortsatt arbete med implementeringen av uppfödarstrategin” 
och resten av meningen stryks 

b. Rambudget för kommande år 
En ny budget skall medfölja poströstningen för godkännande 

c. Medlemsavgifter (enligt §4) 
Medlemsavgifterna för 2011 beslutades oförändrade 



d. Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga 
funktionärer 
Beslutades att följa SKKs resereglemente 
 

§ 15.     Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter, och suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut  
              om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt §8  mom  1) 
 Till ordförande på 1 år valdes Anders Berggren 
 Till ledamot/vice ordförande, fyllnadsval 1 år, valdes Allan Grimling 
 Till ledamot på 2 år valdes Lena Lind-Carlsson 
 Till ledamot på 2 år valdes Anneli Karlsson 
 Till ledamot på 2 år valdes Monika Jansson  
 Till ledamot, fyllnadsval 1 år, valdes Pia Martikainen 
 Till suppleant på 1 år valdes Helene Björkman 
 Till suppleant på 1 år valdes Bert Johansson 
 Tjänstgöringsordningen är Helene Björkman först och Bert Johansson tvåa. 
 

§ 16.     Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt §9) 
 Till revisor 1 valdes Christina Filén på 1 år 
 Till revisor 2 valdes Ninni Sandström på 1 år 
 Till revisorssuppleant 1 valdes Carina Keifer på 1 år 
 Till revisorssuppleant 2 valdes Fia Cederblad på 1 år 
  

§ 17.     Val av valberedning 
 Till valberedning valdes Lena Vängbo (sammankallande) på 1 år 
 Till ledamot i valberedningen på 2 år valdes Linda Lindmark 
 Till ledamot i valberedningen, fyllnadsval 1 år, valdes Eva Wiklund 
 

§ 18.     Beslut om omedelbar justering av § 15 - § 18     
 Beslutades att paragraferna 15-18 omedelbart justerades  
 

§ 19.     Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet och motion som av avdelning anmälts till  
              klubbstyrelsen för behandling av fullmäktigemötet (enligt § 7 mom 8) 
 Motion A: Tillägg; ”max 250 kr per person och dag. Avtal skall i förväg upprättas mellan funktionär och 
arrangör.” Motionen tillstyrkes med tillägget. 
 Motion B1: Tillstyrkes 
 Motion B2: Avstyrkes, med uppdrag till styrelsen att jobba i motionens anda 
 Motion C1: Avstyrkes 
 Motion C2: Avslås 
 Motion C3: Avslås 
 Motion D: Avslås 
 Motion E: Avslås 
 

§ 20.     Övriga frågor (enligt § 7 mom 9) 
 Torbjörn Augustinsson genomgick regelrevideringen av jaktprovsreglerna 
 

§ 21.     Mötets avslutande 
 Mötesordförande Jahn Stääv överlämnade klubban till ordförande Anders Berggren, som avslutade 
mötet 
 
 
 Vid protokollet  Mötesordförande 
 
 
 Veronica Östman  Jahn Stääv 
 
 
 Justeras   Justeras 
 
 
 Birgitta Pettersson  Eva Wiklund 


