SSRK/Norrbottensavdelningen
Piteåsektionen.
Plats: Sjulnässkolan.
Piteåsektionens årsmöte 2017 02 19.
§1. Mötets öppnande.
Ordförande Lage Forsberg öppnar mötet och hälsar alla välkommen.
§2. Fastställande av röstlängd.
18 deltagare alla har rösträtt.
§3. Val av ordförande till årsmötet.
Årsmötet föreslår och väljer Fredrik Danielsson.
§4. Styrelsens val av sekreterare till årsmötet.
Styrelsens förslag Ulla Nilsson valdes av årsmötet.
§5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
årsmötesprotokollet.
Årsmötet valde Gunilla Berglund och Thord Nilsson.
§6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
Årsmötet har varit utlyst i Apportören nr 4, hemsidan och på facebook.
§7. Godkännande av dagordningen.
Årsmötet godkände dagordningen.
§8. Verksamhetsberättelsen 2016.
Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes av årsmötet.
§9. Kassaberättelse.
Kassör Thord Nilsson presenterade kassaberättelsen.
Årsmötet godkände detta.
§10. Revisionsberättelse.
Revisor Anette Jonsson läste upp revisionsberättelsen.
Årsmöte godkände detta.
§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
§12. Styrelsens förslag till budget 2017.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för 2017.
§13. Reseersättning 2017.
Reseersättningen utgår med den statliga ersättningen 18,50 Kr/mil
Årsmötet godkände detta.

§14. Ingivna motioner.
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§15. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2017.
Årsmötet godkänner styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017.
Med tillägg viltspårprov.
§16. Kaffe.
Sektionen bjuder årsmötesdeltagarna på kaffe, smörgås och en kaka.
§17. Val av ordförande i styrelsen under år 2017.
Valberedningens förslag
Lage Forsberg valdes av årsmötet.
§18. Val av ledamöter i styrelsen.
Valberedningens förslag
Patrik Häggqvist omval 2 år
Thord Nilsson omval 2 år
Anette Jonsson nyval 2 år
Ovanstående personer valdes av årsmötet.
§19. Val av suppleanter i styrelsen.
Valberedningens förslag
Gunilla Berglund omval 1 år 1:a suppleant
Susanne Nilsson nyval 1 år 2:a suppleant
Susanne Suomi omval 1 år 3:e suppleant
Hanna Johansson nyval 1 år 4:e suppleant.
Ovanstående personer valdes av årsmötet.
§20. Val av valberedning för beredande av 2018 års val.
Årsmötet föreslår och väljer Emelie Jonsson till sammankallande i valberedningen för 1
år.
Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att söka en till person till valberedningen.
§21. Övriga frågor.
*Det finns många medlemmar på sektionens egenträningar på Grans, något för
valberedningen att kolla upp.
*En medlem föreslår ”Prova på dag” på Jonvallen. Styrelsen får i uppdrag att ta tag i
detta.
* Anette Jonsson säger att det behövs funktionärer till inoff utställningen 4/3.
*Sektionen har 2 st officiella utställningar 2018. Där behövs många funktionärer.
*En medlem undrar hur det går med delningen av spaniel/retriever.
*Susanne Nilsson informerar om provledarutbildningen
Intresseanmälan skickas till SSRK/Norrbottens avd
*Det är mycket viktigt att det finns utbildade provledare.
§22. Avtackning.
Bengt Hällström avtackas med en gåva och en trisslott
Cecilia Grahn avtackas med en gåva och en trisslott
Susanne Öman-Marklund, Anette Carlsson-Forsberg avtackas i sin frånvaro.

§23.Prisutdelning.
Bästa spaniel jakt:
High Pheasant´s Working Grenade 20 poäng, äg Ann Katrin Levin, Vidsel
Bästa spaniel utställning :
High Pheasant´s Working Grenade 50 poäng, äg Ann Katrin Levin, Vidsel
Bästa spaniel allround:
High Pheasant´s Working Grenade 70 poäng, äg Ann Katrin Levin, Vidsel
Bästa retriever utställning:
SEU(u)CH Silverstjärnans Upman Corona Jr 56 poäng, äg Gunnel Åström-Hermansson
Roknäs
Bästa retriever jakt:
NORDUCH, SEVCH, Dewmist Diplomacy, 10 poäng, äg Patrik & Annika Magnusson,
Roknäs
Bästa retriever viltspår:
SEVCH, Silverstjärnans Heart Of Goodness, 43 poäng, äg Ulf & Elisabet Viklund, Piteå
Bästa retriever allround:
NORDUCH, SEVCH, Dewmist Diplomacy, 98 poäng, äg Patrik & Annika Magnusson,
Roknäs.

§24. Avslutning.
Mötesordförande Fredrik Danielsson tackar för visat förtroende och avslutar årsmötet.
Ordförande Lage Forsberg tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.

…………………………………..
Ordförande/Fredrik Danielsson

…………………………………….
Sekreterare/Ulla Nilsson

………………………………….
Justerare/Gunilla Berglund

……………………………………….
Justerare/Thord Nilsson

