
 SVENSKA TERRIERKLUBBEN 
 
     Protokoll fört vid Terrierfullmäktige 2006-04-09 på Scandic Hotel i Upplands-Väsby 
 

§ 1 Terrierfullmäktige öppnas av ordförande Catarina Ericson, som bad om en tyst minut för 
två av våra hedersmedlemmar Julia Geijer och Bengt Peterzén, vilka båda avlidit. 

 
§ 2 Justering av röstlängden. 
  Röstlängden justerades och antalet röster fastställdes till 39, varav 27 från rasklubbarna, 

12 från lokalavdelningarna. 
  Röstlängden godkändes. 
 
§ 3 Val av mötesordförande.  
  Alf Andersson valdes till mötesordförande. 
 
§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare. 
  Styrelsen anmäler Lena Tamm som protokollförare. 
 
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
  Kerstin Olsson och Ann-Christine Johansson valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 
 
§ 6 Beslut om närvaro och yttranderätt, förutom av valt ombud och personer enligt § 6 mom. 

3 i stadgarna. 
  Beslutades övriga närvarande, X personer, som i huvudsak deltagit i avelskommitténs 

informationsmöte som avhölls i samband med TF, skall ha närvaro- och yttranderätt. 
 
§ 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
  Mötet befanns stadgeenligt utlyst. 
 
§ 8  Dagordningen fastställdes. 
 
§ 9 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut, balans- och 

resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 
  Verksamhetsberättelsen gicks igenom   
  Kassören Marie Bergerbrant föredrog en noggrann redogörelse angående 

resultaträkningen och besvarade ett antal frågor från delegaterna. Kassören framhöll att 
ekonomin är god. 

  Revisorerna tillstyrker att Terrierfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret och att resultaträkningen och balansräkningen fastställes. 

 
§ 10 Årsberättelse med balans och resultaträkning godkändes. 
 
§ 11 Styrelsen rapporterade om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit dem och 

meddelade att arbetet med frågan om premiering av uppfödare fortgår. 
 
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§13 a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan 
  Styrelsens förslag godkändes.  
  b) Styrelsens förslag till rambudget för 2005 
  Budgetförslaget godkändes. 
  c)  Fastställande av medlemsavgift och utdebitering för lokalavdelningarna 2006. 



  Styrelsens förslag om oförändrade avgifter fastställdes. 
  d) Fastställande av rasklubbarnas avgift för 2006. 
  Styrelsens förslag om oförändrad  avgift fastställdes. 
 
§ 14 Antalet ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår enligt § 8 mom.1 i 

stadgarna. 
  Beslöts att antalet ordinarie ledamöter skall bestå av ordförande och 6 ordinarie 

ledamöter, varav en post är vakant. 
 
§ 15 Val av styrelse för 2005 
  a) Omval av ordförande för 1 år 
  Catarina Ericson valdes till ordförande för 1 år. 
  b) Omval av ordinarie ledamot för 2 år 
  Christina Johansson valdes till ordinarie ledamot för 2 år 
  c) Val av ordinarie ledamöter för 2 år 
  Susanne Andersson valdes till ordinarie ledamot för 2 år 
  d) Fyllnadsval av ordinarie ledamot för 1 år 
  Marianne Hiljding valdes till ordinarie ledamot för 1 år 
  e) Val av två suppleanter för 1 år samt deras tjänstgöringsordning 
  Anita Skoglund valdes till 1:a suppleant och Katarina Weinemo Wallin till 2:a 

suppleant, båda för 1 år. 
 
§ 16 a) Omval av ordinarie revisor för 1 år 
  Leena Hurt valdes till revisor för 1 år 
  b) Nyval av ordinarie revisor för 1 år 
  Eva Robertsson valdes till revisor för 1 år 
 
  b) Omval av två revisorssuppleanter för 1 år 
  Doris Eresund och Helena Palm-Araviadis valdes till revisorssuppleanter, båda för 1 år. 
 
§ 17  Val av valberedning till nästa Terrierfullmäktige 
  Bengt Pettersson (vald på 2 år), Inger Johannesson (vald på 2 år) och CG Hultin (vald på 

1 år) valdes till valberedning med Bengt Pettersson som sammankallande. 
 
§ 18  Beslöts att omedelbart justera §14-17  
 
§ 19  Motioner och propositioner 
   
§ 20 Information 
  
§ 21 Catarina Ericson tackade för förtroendet att få leda klubben ännu ett år och avslutade 

mötet.  
 
Vid protokollet 
    
_________________   ____________________ 
Lena Tamm   Alf Andersson 
Sekreterare   mötesordförande 
 
Justeringsmän 
 
_________________   ____________________ 
Kerstin Olsson   Ann-Christin Johansson 
 
Originalet är undertecknat  


