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SVENSKA   

Spaniel   

Retriever   
OCH   

KLUBBEN   

NORRBOTTEN   

Protokoll för SSRK Norrbottens ordinarie årsmöte 2022-03-06  

Tid: 16.00  

Plats: Digitalt möte via Zoom  

Ordförande Anna Vikström öppnade mötet 

§1. Val av mötessekreterare  

Tina Siikavaara valdes till mötesjusterare 

§2 Fastställande av röstlängden  

Röstlängden fastställdes av årsmötet 

§3. Val av ordförande för mötet. 

  Mia-Fredrika Fredriksson valdes till mötesordförande 

§4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska  

justera protokollet  

Anneli Utter och Carina Isaksson valdes till justerare 

§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar.   

Nej, ingen icke medlem var närvarande 

§6. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst  

Mötet är utlyst i Apportören, webbsidan och Facebook, mötet ansåg att det var 

stadgeenligt utlyst 

§7. Fastställande av dagordningen  

Mötet godkände dagordningen 
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§8. Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och  

årsbokbeslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas   

berättelse  

Ordförande föredrog dokumenten ovan och det var inga frågor från mötet. Dokumenten 
har legat ute på webbsidan innan mötet 

Kassör Sverker Bergdahl föredrog balans och resultaträkningen för mötet 

Mötesordförande föredrog revisorernas berättelse, revisorerna tillstyrkte att styrelsen har 
fullföljt sina uppdrag och förordade möte att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021 

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa  

uppkommen vinst eller förlust  

Mötet fastställde att det är okej att balansera vinsten i ny räkning för 2022 

§10. Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de 

uppdrag  föregående avdelningsmöte gett till avdelningsstyrelsen 

Inga uppdrag gavs till styrelsen 

§11. Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen  

Mötet beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 

§12. Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsen för verksamhetsplan för  

kommande år 

Mötesordförande delade och presenterade verksamhetsplanen för 2022, 

Ansvariga i styrelsen delgav mötet den planering de har inför 2022 

Mötet fattade beslut att verksamhetsplanen kunde godkännas 
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§13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen samt  

beslut om suppleanternas tjänstgörningsordning (enligt $ 7 mom 1) 

Valberedningens förslag till ordförande:  Anna Vikström 1 år 

Valberedningens förslag till ledamöter:   

Omval:  Ingrid Grundström 2 år, Ann-Kathrinè Levin 2 år, Tina Siikavaara 2 år 

Mötet beslutade att välja samtliga föreslagna av valberedningen till kommande styrelse 

Mötets förslag till suppleanter 1 år:  1. Astrid Rendahl, 2. Ann Lidström, 3. Pauline Asplund 

Mötet valde dessa enligt ordningen ovan 

Sverker Bergdahl, Lisbeth Alakangas och Susanne Suomi har 1 år 

kvar av sitt uppdrag 

§14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt 8 8).  

Mötets förslag till revisorer: Lasse Bergwall, Pia Nerderum 

Valberedningens förslag till revisorssuppleanter:  Inger Vestlund, Ulrica Öström 

Mötet beslutade att välja dessa enligt valberedningens förslag 

§15. Val av valberedning (enligt 89)  

Mötets förslag till sammankallande i valberedning: Carina Kreku  2 år 

Övriga två ledamöter i valberedningen: Stefan Ovrell 1 år kvar 

Mötet beslutade att välja dessa enligt valberedningens förslag 

§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15  

Årsmötet beviljade omedelbar justering av dessa punkter 

§17 Fråga och beslut om att uppdra åt avdelningsstyrelsen att   

utarbeta förslag för att öronmärka pengar från avdelningens   

kassa till specifika ändamål  

Styrelsen lägger fram idén att öronmärka en del till specifika ändamål inom avdelningen  

Styrelsen har inte landat helt i vad som ska ingå i detta men undrar om mötet kan 
godkänna ett vidare arbete för detta. Om medlemmar och sektioner har idéer på vad 
detta kan användas till kan de höra av sig till ordförande Anna Vikström 

Styrelsen formaliserar detta under första halvåret av 2022 
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Mötet godkänner att styrelsen fortsätter att arbeta med detta. 

§18. Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som  

anmälts till avdelningsstyrelsen (enligt § 6 följande beslut har tagits. mom 6).   

Inga ärenden har kommit in till mötet 

§19. Övriga frågor  

Anna Vikström kommer inom kort att kalla jaktansvariga och kommissarier i sektionerna 
till ett digitalt möte angående det fortsatta arbetet inom jaktområdet. 

Anna Vikström ger lite övergripande info om resultatet av enkäten gällande jaktprov som 
medlemmarna har haft möjlighet att besvara. Mötet vill att enkäten ska skickas till HS med 

uppmaning att alla avdelningar borde göra samma enkätförfrågan för att se om det finns 
liknande utmaningar i övriga Sverige. 

§20. Mötets avslutande 

Mötesordförande Mia-Fredrika avslutade möte 

 T
S,

 C
I, 

EA
U,

 M
F 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k







SVENSKA   
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KLUBBEN   


NORRBOTTEN   


Protokoll för SSRK Norrbottens ordinarie årsmöte 2022-03-06  


Tid: 16.00  


Plats: Digitalt möte via Zoom  


Ordförande Anna Vikström öppnade mötet 


§1. Val av mötessekreterare  


Tina Siikavaara valdes till mötesjusterare 


§2 Fastställande av röstlängden  


Röstlängden fastställdes av årsmötet 


§3. Val av ordförande för mötet. 


  Mia-Fredrika Fredriksson valdes till mötesordförande 


§4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska  


justera protokollet  


Anneli Utter och Carina Isaksson valdes till justerare 


§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar.   


Nej, ingen icke medlem var närvarande 


§6. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst  


Mötet är utlyst i Apportören, webbsidan och Facebook, mötet ansåg att det var 


stadgeenligt utlyst 


§7. Fastställande av dagordningen  


Mötet godkände dagordningen 







§8. Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och  


årsbokbeslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas   


berättelse  


Ordförande föredrog dokumenten ovan och det var inga frågor från mötet. Dokumenten 
har legat ute på webbsidan innan mötet 


Kassör Sverker Bergdahl föredrog balans och resultaträkningen för mötet 


Mötesordförande föredrog revisorernas berättelse, revisorerna tillstyrkte att styrelsen har 
fullföljt sina uppdrag och förordade möte att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021 


§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa  


uppkommen vinst eller förlust  


Mötet fastställde att det är okej att balansera vinsten i ny räkning för 2022 


§10. Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de 


uppdrag  föregående avdelningsmöte gett till avdelningsstyrelsen 


Inga uppdrag gavs till styrelsen 


§11. Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen  


Mötet beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 


§12. Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsen för verksamhetsplan för  


kommande år 


Mötesordförande delade och presenterade verksamhetsplanen för 2022, 


Ansvariga i styrelsen delgav mötet den planering de har inför 2022 


Mötet fattade beslut att verksamhetsplanen kunde godkännas 


 


 


 


 


 


 


 


 







§13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen samt  


beslut om suppleanternas tjänstgörningsordning (enligt $ 7 mom 1) 


Valberedningens förslag till ordförande:  Anna Vikström 1 år 


Valberedningens förslag till ledamöter:   


Omval:  Ingrid Grundström 2 år, Ann-Kathrinè Levin 2 år, Tina Siikavaara 2 år 


Mötet beslutade att välja samtliga föreslagna av valberedningen till kommande styrelse 


Mötets förslag till suppleanter 1 år:  1. Astrid Rendahl, 2. Ann Lidström, 3. Pauline Asplund 


Mötet valde dessa enligt ordningen ovan 


Sverker Bergdahl, Lisbeth Alakangas och Susanne Suomi har 1 år 


kvar av sitt uppdrag 


§14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt 8 8).  


Mötets förslag till revisorer: Lasse Bergwall, Pia Nerderum 


Valberedningens förslag till revisorssuppleanter:  Inger Vestlund, Ulrica Öström 


Mötet beslutade att välja dessa enligt valberedningens förslag 


§15. Val av valberedning (enligt 89)  


Mötets förslag till sammankallande i valberedning: Carina Kreku  2 år 


Övriga två ledamöter i valberedningen: Stefan Ovrell 1 år kvar 


Mötet beslutade att välja dessa enligt valberedningens förslag 


§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15  


Årsmötet beviljade omedelbar justering av dessa punkter 


§17 Fråga och beslut om att uppdra åt avdelningsstyrelsen att   


utarbeta förslag för att öronmärka pengar från avdelningens   


kassa till specifika ändamål  


Styrelsen lägger fram idén att öronmärka en del till specifika ändamål inom avdelningen  


Styrelsen har inte landat helt i vad som ska ingå i detta men undrar om mötet kan 
godkänna ett vidare arbete för detta. Om medlemmar och sektioner har idéer på vad 
detta kan användas till kan de höra av sig till ordförande Anna Vikström 


Styrelsen formaliserar detta under första halvåret av 2022 







Mötet godkänner att styrelsen fortsätter att arbeta med detta. 


§18. Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som  


anmälts till avdelningsstyrelsen (enligt § 6 följande beslut har tagits. mom 6).   


Inga ärenden har kommit in till mötet 


§19. Övriga frågor  


Anna Vikström kommer inom kort att kalla jaktansvariga och kommissarier i sektionerna 
till ett digitalt möte angående det fortsatta arbetet inom jaktområdet. 


Anna Vikström ger lite övergripande info om resultatet av enkäten gällande jaktprov som 
medlemmarna har haft möjlighet att besvara. Mötet vill att enkäten ska skickas till HS med 


uppmaning att alla avdelningar borde göra samma enkätförfrågan för att se om det finns 
liknande utmaningar i övriga Sverige. 


§20. Mötets avslutande 


Mötesordförande Mia-Fredrika avslutade möte 
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