
Protokoll fört vid SSF/Gävleborgs årsmöte i Bollnäs 2016-02-06 
Närvarande: 19 Medlemmar 

§1. Mötets Öppnande. 

 Ordförande hälsar de närvarande välkommen till dagens sammanträde. 

§2. Justering av röstlängd 

 Beslöt: Justering av röstlängd vid ev. begäran om votering 

§3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

 Beslöt: Att årsmötet var utlyst i behörig ordning genom annons i Ståndskall samt på hemsidan. 

§4. Godkännande av dagordning. 

Beslöt: Dagordningen godkändes. 

§5. Val av mötesfunktionärer. 

Beslöt: Att välja följande mötesfunktionärer: 

a. Ordförande: Jan Andersson. 

b. Sekreterare: Martin Karlsson 

c. Justeringsmän: Daniel Byqvist och Simon Nordin 

§6. Verksamhetsberättelse. 

Beslöt: Att verksamhetsberättelsen godkändes 

§7. Ekonomisk redogörelse. 

Kassören redogör för det ekonomiska läget. Året visar på en vinst på 1 543,50 kr, klubbens kapital 

uppgår till 35 938,86 kr. 

Beslöt: Att godkänna rapporten. 

§8. Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen lästes upp utan anmärkningar. 

Beslöt: Att godkänna Revisionsberättelsen. 

§9. Fråga om vinst eller förlust. 

Beslöt: Att årets överskott på 1 543,50 kr överförs till löpande verksamhetsår. 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015. 

Beslöt: Att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen full ansvarsfrihet. 

§11. Fastställande av traktamenten, rese- och telefon ersättning för 2016. 

Beslöt:  

Traktamenten: Styrkta kostnader. 

Bilersättning: Statliga skattefria delen f.n. 18,50 kr/mil. 

Arvoden: Ordförande;    1100 kr. 

 Sekreterare;    1100 kr. 

 Kassör;             1100 kr. 

 Provansvarig;   200 kr. 



 -,,-  rörliga;      1000 kr. 

 Utst.ansv;        1500 kr. 

 Revisorer;          250 kr/st. 

 

§12. Fastställande av årsavgift för 2017 

Beslöt: Att lämna avgiften oförändrad om 100 kr, tillkommer avgiften till riks. 

§13. Val av ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter för vilka mandat perioden 

utgått. 

I tur att avgå är Jan Andersson, Martin Karlsson och Christian Fransson (Suppleant) 

Då inte några avsägelser förelåg föreslogs omval. 

Beslöt: Omval. 

§14. Val av ordförande. 

Beslöt: Att välja Jan Andersson till ordförande. 

Styrelsen kommer således bestå av. 

Jan Andersson, Ordförande. 

Martin Karlsson, Sekreterare. 

Karl-Anders Karlsson, Kassör. 

Daniel Byqvist, Ledamot. 

Pelle Persson, Ledamot. 

§15. Val av två revisorer och suppleanter för dessa. 

Då inte några avsägelser förelåg föreslogs omval. 

Beslöt: Omval av Dan Bergstöm, sammankallande. 

                               Ingmar Andersson, ordinarie 

                               Anders Olsson, suppleant. 

                               Anders Johansson, suppleant. 

§16. Val av fullmäktigedelegater till riksårsmötet. 

Beslöt: Ivan Karlsson, Martin Karlsson och Christian Fransson. 

 

§17. Val av valberedning varav en sammankallande. 
Beslöt: Omval av Simon Nordin, sammankallande. 

                               Jhonas Danrud. 

                               Anders Liden. 

 

§18. Utställningsverksamhet. 

 Bollnäsutställningen sker i år söndagen den 21 feb. 

§19. Jaktprovsverksamhet. 

Beslöt: Att de utlysta proven för 2016 skall äga rum enl. följande. 

             Los: 19-20 Aug. 

             Kårböle: 24-25 Sep. 

             Ljusdal: 5-6 Nov. 



§20. Motioner. 

Inga motioner förelåg. 

 

§21. Övriga frågor. 

Styrelsen föreslår en motion till Riksårsmötet angående antal dagar som lokalklubbarna är 

tvungna att anordna utlysta jaktprov från 6 dagar till 4 dagar. 

Beslöt: Att SSF Gävleborg skall inlämna en sådan motion till Riksårsmötet den 9 april 2016. 

 

§22. Utdelning av priser och diplom. 

Diplom delades ut till förstapristagare och plaketter till samtliga pristagare. 

Årets Skällande Fågelhund i Gävleborg: 

Priset erövrades av Finska spetsen Häggingåsens Mira, Ägare Daniel Byqvist. 

 

§23. Nästa årsmöte. 

Beslöt: Att det skall äga rum i Bollnäs den 4 feb 2017. 

              Kallelse sker på hemsidan och i Ståndskall. 

 

§24. Mötet avslutas. 

Ordförande förklarar därmed mötet avslutat, som gått i samförståndets tecken och tackar 

för det förtroende som han och styrelsen fått. 

Mötesdeltagarna lämnar mötet med den mycket intressanta föreläsningen av Erik Ringaby, 

som han bjöd på innan årsmötet, färskt i minnet. 

 

 

 

 

Bollnäs dag som ovan.    Justeras: 

 

 

 

 

 

Martin Karlsson, Sekreterare  Daniel Byqvist 

                                                                                                  

 

                                                                                                Simon Nordin 

               

 

 
 

 

 

 

 


