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SRRS ordförande Linda Fredholm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§1. Justering av röstlängd. 

Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes.  

4 delegater (en per lokalavdelning), 5 styrelsemedlemmar, 6 övriga medlemmar samt 1 av SKK utsedd 

rösträknare var närvarande. För röstlängd se Bilaga 1. 

§2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.  

Mötet valde Kjell Rörström till fullmäktigemötets ordförande. 

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

Styrelsen anmälde Jessica Persson att föra fullmäktigemötets protokoll. 

§4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda 

justerarna är dessutom rösträknare. 

Mötet valde Christina Hallberg Olsson och Hillevi Backman till justerare att jämte mötesordföranden 

justera dagens protokoll. 

§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6. 

Utöver valda delegater och personer enligt §7 mom. 6 närvarade 5 medlemmar, se Bilaga 1. 

Mötet beslutade att medlemmarna ägde rätt att yttra sig vid mötet. 

§6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 

Mötet fastslog att fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst och fullmäktigedelegaterna stadgeenligt 

kallade. 

§7. Fastställande av dagordningen. 

Mötet beslutade att fastställa dagordningen. 

§8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 

avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

Styrelsens verksamhetsberättelse, arbetet med avelsfrågor, balans- och resultaträkning samt 

revisorernas berättelse föredrogs av Linda Fredholm och Jessica Persson.  

Mötet noterade att SRRS resultat 2019 uppgick till 48.293,11 SEK varav 21.270,76 SEK exklusive 

lokalavdelningarnas resultat. Mötet noterade vidare att omslutningen per 2019-12-31 uppgick till 

1.124.255,35 SEK. 

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

förlust. 

Mötet beslutade att vinsten a’ 48.293,11 SEK ska balanseras i ny räkning. 

Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen. 

§10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 

Inga uppdrag gavs styrelsen vid Fullmäktigemötet 2019. 
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§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. 

§12a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020. 

§12b Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till rambudget för år 2020, 2021 och 2022. 

§12c Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till 

styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning. 

Styrelsen föreslog att SRRS medlemsavgifter för kommande verksamhetsår ska vara oförändrade 

enligt nedan samt att den procentuella storleken på återbetalning av medlemsavgifter till 

lokalavdelningarna a’ 10 % ska bibehållas. 

 Fullbetalande medlem inom Norden 300 SEK/år 

 Fullbetalande medlem utom Norden 350 SEK/år 

 Familjemedlem 100 SEK/år 

 Valpköparmedlem inom Sverige 0 SEK/första året om personen inte redan är medlem i SRRS. 

 Valpköparmedlem utom Sverige 200 SEK/första året 

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

Mötet uppdrog till styrelsen att inför nästa års fullmäktigemöte se över möjligheten att öka den 

procentuella storleken på återbetalningen av medlemsavgifter till lokalavdelningarna. 

§13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som ordförande välja: 

  Linda Fredholm för en period om 1 år (omval) 

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som ledamöter välja: 

 Anders Cronhäll för en period om 2 år (nyval) 

 Lars Åström för en period om 2 år (nyval) 

 Paula Pukk för en period om 2 år (nyval) 

 Sandra Persson för en period om 1 år (fyllnadsval) 

 Jessica Persson har 1 år kvar av sin mandatperiod 

 Johan Ahlenius har 1 år kvar av sin mandatperiod 

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som suppleanter att tjänstgöra i angiven 

ordning välja: 

 Therese Doverot för en period om 1 år (omval) 

 Lilly-Ann Forsman för en period om 1 år (omval) 

 Marika Hollstedt för en period om 1 år (nyval) 

 Kristina Fält för en period om 1 år (nyval) 
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§14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som revisorer välja: 

 Roland Göransson för en period om 1 år (omval) 

 Ulrika Källse för en period om 1 år (omval) 

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som revisorssuppleanter välja: 

 Axel Nélen för en period om 1 år (omval) 

 Stefan Persson för en period om 1 år (omval) 

§15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som sammankallande i valberedningen 

välja: 

 Maria Kierkegaard Lundström för en period om 1 år (nyval) 

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som ledamöter i valberedningen välja: 

 Kjell Rörström för en period om 2 år (nyval) 

 Charlotte Ekenstierna har 1 år kvar av sin mandatperiod 

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

Mötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13–15. 

§17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som, av medlem eller av 

lokalavdelning, anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. 

Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sju veckor 

före ordinarie fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge 

utlåtande och lämna förslag till beslut. 

Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 

kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

17.1. Ändring av regler för SRRS viltspårlista 

Motion från Olle Lindström (medlem SRRS/Norra). 

Motionärens förslag: 

 att tävlingssäsongen för SRRS viltspårlista förkortas från kalenderår till perioden 1 april till och 

med den 31 oktober.  

 att regelverket för SRRS viltspårlista medger att två resultat per domare och år får medräknas. 

Motionärens önskemål är att föreslagna förändringar genomförs till säsongen 2021. 

Styrelsens förslag: 

Styrelsen yrkade inledningsvis att motionärens förslag avslås. Under mötet justerade styrelsen sitt 

yrkande till att motionärens förslag avslås men att styrelsen ges i uppdrag att se över regelverket för 

SRRS viltspårlista utifrån motionens andemening att försöka utjämna geografiska skillander för 

deltagande på listan. 

Mötet beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. 
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17.2. Årligt resebidrag till SRRS/Norra 

Motion från SRRS/Norras styrelse 

Motionärens förslag: 

 att SRRS/ Norra ges ett årligt bidrag á 15.000 SEK till reseersättningar fr.o.m innevarande år och 

tillsvidare. 

 att nedanstående regelverk ska gälla för utbetalning av reseersättningar med centrala medel till 

SRRS/Norra: 

Den resande skall innan resan företas, skicka en förfrågan till AU i Norra lokalavdelningen 

om kostnaden för resan godkänns eller inte. Förfrågan skall göras via ett särskilt dokument där 

resenären anger den uppskattade sträckan och syftet med resan. 

Om resan har två syften, skall halva resan ersättas. Exempel – om en person är både 

funktionär och utställare på en hundutställning, utgår halv ersättning. 

Den summa som inte förbrukas av de beviljade medlen, återgår till SRRS. 

Styrelsens förslag: 

Styrelsen yrkade att motionärens förslag avslås, men föreslår Fullmäktigemötet att uppdra till 

styrelsen att utarbeta gemensamma riktlinjer för reseersättningar inom SRRS. 

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

17.3. Fullmäktigemötets förslag på plats för Fullmäktigemöte 2021 

Fullmäktigemötet framförde sin gemensamma önskan att SRRS Fullmäktigemöte 2021 ska hållas i 

Örebro med omnejd. 

 

Mötesordförande överlämnade ordförandeskapet till SRRS ordförande Linda Fredholm som tackade alla närvarande 

och förklarade fullmäktigemötet avslutat. 
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BILAGA 1, RÖSTLÄNGD 

 

NÄRVARANDE DELEGATER, RÖSTBERÄTTIGADE 

Christina Hallberg Olsson   SRRS/Södra 7 röster 

Hillevi Backman    SRRS/Västra 6 röster 

Matilda Gustafson  SRRS/Östra 8 röster 

Eva Bryntse   SRRS/Norra 3 röster 

 

NÄRVARANDE MED YTTRANDERÄTT 

Linda Fredholm   SRRS styrelse 

Jessica Persson   SRRS styrelse 

Johan Ahlenius   SRRS styrelse 

Therese Doverot   SRRS styrelse 

Lilly-Ann Forsman  SRRS styrelse 

Kjell Rörström   SRRS Valberedning 

Anders Cronhäll   Medlem SRRS/Östra 

Lars Åström   Medlem SRRS/Västra 

Paula Pukk   Medlem SRRS/Östra 

Marika Hollstedt   Medlem SRRS/Östra (närvarande från och med §8) 

Kristina Fält   Medlem SRRS/Södra 

 

RÖSTRÄKNARE 

Fredrik Bruno   Svenska Kennelklubben 

 

 

 

 


