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SSF:s styrelsemöte (S3) 2023 

Plats:         Teams 

Tid:             19 Mars 19.00 – 21.00 

Närvarande: Anders Lundberg, Egon Rongdén, Cecilia Sjölund, Niklas Stöök 19.40, Erik 
Sundström, Åsa Fjällborg, Kjell Welam, Anders Tanse  

 

Protokoll 

55 Mötets öppnande 

Anders öppnar mötet och hälsar oss välkomna. 

56 Val av justeringsman 

Anders Tanse valdes till att justera dagens protokoll jämte ordförande 

57 Motioner - Viltspårchampionat x2 

Styrelsen beslutar avslag på dessa motioner och Anders Lundberg skriver utkast på 

svaret. 

58 Motioner - Titel vid jaktprovsmeriterad x2 

Styrelsens beslutar bifall på dessa motioner och Anders Lundberg skriver utkast på 

svaret. 

59 Styrelsens förslag – Jaktprovssäsongen 

Styrelsen beslutar att skicka förslaget till fullmäktige. 

60 Presidium vid fullmäktige 

SSF Mellan Sverige har anlitat en extern ordförande inför fullmäktige. 

61 Fullmäktige digitalt 

Styrelsen beslutar att vi ska sända fullmäktigemötet digitalt.  

62 Verksamhetsplan 2023 

Korrigerats av mötet, skickas ut via mail för korrektur. 

63 Medlemsavgift för 2024 

Styrelsen beslutar ett nytt förslag av medlemsavgiften och Cecilia skriver ett utkast på 

styrelsens förslag. 

64 Milersättning mm från och med 2023 

Styrelsens förslag är att reseersättningen avgår enligt statliga resereglementet, Cecilia 

skriver ett utkast på styrelsens förslag. 
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65 Delegater 

Cecilia informerar att delegatlistan är fullständig. 

66 Verksamhetsberättelsen 

Cecilia informerar att vi inte fått in alla delar ännu. Cecilia skickar ut utkastet trotts att 

alla delar inte är med. 

67 Fråga från medlem  

Styrelsen stödjer intentionen i medlemmens skrivelse.  Och frågan är redan en del av 

SSF:s strategiarbete och styrelsen tar med detta till det fortsatta arbetet. 

68 Nästa möte 

Teams Måndag den 27 mars 19.30 

Orsa/Teams den 21 april klockan 15.00. 

69 Avslutning 

Anders tackar för kvällen och avslutar därmed mötet. 

 

___________________________  ______________________________ 

Sekreterare Cecilia Sjölund   Ordförande Anders Lundberg 

 

 

_______________________________  

Justerare Anders Tanse 
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SSF:s styrelsemöte (S3) 2023 


Plats:         Teams 


Tid:             19 Mars 19.00 – 21.00 


Närvarande: Anders Lundberg, Egon Rongdén, Cecilia Sjölund, Niklas Stöök 19.40, Erik 
Sundström, Åsa Fjällborg, Kjell Welam, Anders Tanse  


 


Protokoll 


55 Mötets öppnande 


Anders öppnar mötet och hälsar oss välkomna. 


56 Val av justeringsman 


Anders Tanse valdes till att justera dagens protokoll jämte ordförande 


57 Motioner - Viltspårchampionat x2 


Styrelsen beslutar avslag på dessa motioner och Anders Lundberg skriver utkast på 


svaret. 


58 Motioner - Titel vid jaktprovsmeriterad x2 


Styrelsens beslutar bifall på dessa motioner och Anders Lundberg skriver utkast på 


svaret. 


59 Styrelsens förslag – Jaktprovssäsongen 


Styrelsen beslutar att skicka förslaget till fullmäktige. 


60 Presidium vid fullmäktige 


SSF Mellan Sverige har anlitat en extern ordförande inför fullmäktige. 


61 Fullmäktige digitalt 


Styrelsen beslutar att vi ska sända fullmäktigemötet digitalt.  


62 Verksamhetsplan 2023 


Korrigerats av mötet, skickas ut via mail för korrektur. 


63 Medlemsavgift för 2024 


Styrelsen beslutar ett nytt förslag av medlemsavgiften och Cecilia skriver ett utkast på 


styrelsens förslag. 


64 Milersättning mm från och med 2023 


Styrelsens förslag är att reseersättningen avgår enligt statliga resereglementet, Cecilia 


skriver ett utkast på styrelsens förslag. 







 
65 Delegater 


Cecilia informerar att delegatlistan är fullständig. 


66 Verksamhetsberättelsen 


Cecilia informerar att vi inte fått in alla delar ännu. Cecilia skickar ut utkastet trotts att 


alla delar inte är med. 


67 Fråga från medlem  


Styrelsen stödjer intentionen i medlemmens skrivelse.  Och frågan är redan en del av 


SSF:s strategiarbete och styrelsen tar med detta till det fortsatta arbetet. 


68 Nästa möte 


Teams Måndag den 27 mars 19.30 


Orsa/Teams den 21 april klockan 15.00. 


69 Avslutning 


Anders tackar för kvällen och avslutar därmed mötet. 


 


___________________________  ______________________________ 


Sekreterare Cecilia Sjölund   Ordförande Anders Lundberg 


 


 


_______________________________  


Justerare Anders Tanse 
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