
 

 
 

 
 

PROTOKOLL FRÅN 
SVENSKA TERRIERKLUBBENS TERRIERFULLMÄKTIGE 

Söndagen den 13 april 2008-04-15 Scandic Ariadne, Värtahamnen, Stockholm 
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§ 1 
 
Mötets öppnande. 
Ordförande Catarina Ericson öppnade fullmäktige och hälsade alla välkomna. 

§ 2 
 
Justering av röstlängden. 
Röstlängden justerades och antalet röstberättigade fastställdes till 42 delegater varav 16 för 
lokalavdelningarna och 26 för rasklubbarna 

§ 3 
 
Val av mötesordförande. 
Fullmäktige valde Alf Andersson till ordförande. 

 
§ 

 
4 

 
Styrelsens anmälan av protokollförare. 
Fullmäktige godkände styrelsens förslag att utse sittande sekreterare, Lena Grundén 
Danielson, till protokollförare. 

 
§ 

 
5 

 
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall 
justera protokollet. 
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Dodo Sandahl och Inger Johannesson. 

 
§ 

 
6 

 
Beslut om närvaro- och yttranderätt, förutom av vald delegat och av personer enligt § 
7 mom. 6 i stadgarna. 
Beslutade fullmäktige att närvarande personer, utöver valda delegater har full närvaro- och 
yttranderätt enligt § 7 moment 6 i stadgarna. 

 
§ 

 
7 

 
Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
På frågan om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade, blev frågan med ja 
besvarad. 

§ 8 
 
Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes. 

 
§ 

 
9 

 
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut, balans- och 
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas 
berättelse.  
Verksamhetsberättelsen för det gångna året genomgicks.  
Cairnterrierklubbens delegat, Mats Lindborg, önskade redovisning av antalet fullbetalande 
medlemmar inom lokalavdelningarna vilket besvarades med att per 31.12 fanns 3020 
enskilda, 45 nordiska och utländska medlemmar, 190 familjemedlemmar och resten övriga 
medlemskategorier t ex ständiga hedersmedlemmar och SHU-medlemmar. Totalt 3509 
medlemmar.  
Mats Lindborg önskade också förklaring på Kvalitetskommitténs arbetsuppgifter, vilket 
besvarades med att det finns en fastställd arbetsbeskrivning i Funktionärshandboken som 
bland annat anger att kommittén skall tillförsäkra hög kvalitet på utställningsverksamheten, 
och att man börjat med att samordna lokalavdelningarna för att så småningom gå vidare 
med rasklubbarna.  
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Skottefederationens delegat, Dan Eriksson, frågade hur deltagande raser på 
Domarkonferenser valdes ut, vilket besvarades med att man i första hand utgår från hur 
lång tid det är sedan rasen senast var konferensras, men att man även tar hänsyn till andra 
faktorer, som exempelvis att det finns ett naturligt samband mellan olika raser, eller om det 
har hänt något inom rasen som gör att den bör uppmärksammas särskilt. 
  
Varefter fullmäktige godkände verksamhetsberättelsen. 
 
2007 års Balans- och resultaträkning genomgicks.  
Kerry Blueklubbens delegat, C-G Hultin, vill föreslå att SvTeK fortsättningsvis tar in minst 3 
olika offerter per år rörande tryckkostnad för klubbtidningen Terrierposten.  
Skottefederationens delegat, Dan Eriksson, önskar förklaring på budgeterad kostnad av 
15000:- mot reell kostnad av 60000:- för kost och logi. Den ökade kostnaden förklaras av 
fler personliga möten enligt önskemål från förra årets fullmäktige, samt inbjudan av 
kvalitetskommittén till personligt möte med lokalavdelningarna samt personligt möte med 
VäTeK angående Terrierderbyt. 
Dan Eriksson framförde även en eloge för den goda ekonomin och dess hantering. 
Cairnterrierklubbens delegat, Mats Lindborg, deltar i C-G Hultins förslag, men påpekar att 
Terrierposten är ett medium som måste dra stora kostnader. Mats Lindborg ifrågasätter 
också arvodering av redaktören.  
Revisor Leena Hurt påpekar att i arvoderingen man bör betänka redaktörens 
professionalitet som kan utjämna tryckeriets kostnad, då arbetet i form av redigering och 
annat, annars hade inneburit en merkostnad från tryckeriet. 
SvTeKs ordförande, Catarina Eriksson, påpekar att det under minst fem år varit brukligt med 
arvodering av redaktören. 
 
Varefter fullmäktige godkände Balans- och resultaträkning. 
 
Avelskommitténs verksamhetsberättelse för 2007 genomgicks och godkändes. 
 
Revisorernas berättelse lästes och godkändes. 

 
§ 

 
10 

 
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust. 
Balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst, fastställdes och 
godkändes av fullmäktige. 

 
§ 

 
11 

 
Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 
Styrelsen rapporterade om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 
Önskemål framfördes om att till utbildnings- och föreningskommittén tillsätta representant 
från varje lokalavdelning. 
Diskussion uppkom angående utredning av organisationen. Fullmäktige beslutade att 
uppdraget om utredningen förlängs under kommande verksamhetsår. 

 
§ 

 
12 

 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Fullmäktige beslutade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 
§ 

 
13 

 
a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
Efter diskussion biföll fullmäktige styrelsens förslag till verksamhetsplan för nästkommande 
verksamhetsår med tilläggen:  
att utredningen av organisationsfrågan enligt § 11 tillförs verksamhetsplanen. 
att Svenska Terrierklubbens utställningar ska värna om en fredad zon vilket innebär att man 
vid domarval vänder sig till domare med dokumenterad terriererfarenhet, vilket ökar 
kvaliteten på utställningarna. 
Fullmäktige biföll Avelskommitténs förslag till verksamhetsplan. 
 
b. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för 2008. 
Fullmäktige biföll styrelsens förslag till rambudget. 
 
c. Beslut om lokalavdelningarnas medlemsavgift och avgift till Svenska 
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Terrierklubben för kommande verksamhetsår. 
Efter diskussion beslöt fullmäktige att avslå styrelsens förslag om oförändrad avgift samt 
utdebitering tillbaks till lokalavdelningarna. Fullmäktige beslutade att avgiften förblir 
oförändrad.  
Förelåg förslag från styrelsen om oförändrad medlemsavgift och en höjd fördelning av 
lokalavdelningarnas del av medlemavgiften från nuvarande 50 kr till 70 kr. 
Beslutade lokalavdelningarnas delegater om oförändrad medlemsavgift och fördelning. 
 
d. Beslut om rasklubbarnas avgifter till Svenska Terrierklubben för kommande 
verksamhetsår. 
Fullmäktige biföll styrelsens förslag om oförändrad avgift av 3:- per medlem för 
rasklubbarna. 

 
§ 

 
14 

 
Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. 
Valberedningens förslag tillstyrktes av fullmäktige. Förslaget innebär ordförande, 8 
ledamöter samt 2 suppleanter. 

 
§ 

 
15 

 
Val av 
a. Ordförande (1 år). 
Enligt valberedningens förslag valdes Eva Lejdbrandt till ordförande (1 år). 
 
b. Ordinarie ledamöter enligt § 8 mom. 1. 
Enligt valberedningens förslag valdes följande ledamöter: 
Thomas Uneholt, nyval (2 år). 
Efter diskussion med ajournering, Monica Rosén, nyval (2år). Cairnterrierklubbens delegat 
Mats Lindborg reserverade sig mot beslutet. Reservationen bilägges detta protokoll.  
Ken Lundahl, fyllnadsval (1 år) 
Johan Sonesson, nyval (2 år) 
Lena Grundén Danielson, omval (2 år) 
 
c. Två suppleanter (1 år) samt deras inbördes tjänstgöringsordning. 
Suppleant 1: Kjell Eriksson, omval (1 år) 
Suppleant 2: Ingela Ryhede, nyval (1 år) 

 
§ 

 
16 

 
Val av 
a. Två revisorer (1 år). 
Leena Hurt och Eva Robertsson omvaldes (1 år vardera). 
 
b. Två revisorsuppleanter (1 år). 
Doris Eresund och Helena Araviadis omvaldes (1 år vardera). 

 
§ 

 
17 

 
Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande. 
Till valberedning valdes C-G Hultin, sammankallande (1 år) samt Catarina Ericson (2 år) 
och Dodo Sandahl ( 1 år). 

 
§ 

 
18 

 
Beslut om omedelbar justering av § 15 – 17. 
Fullmäktige beslöt om omedelbar justering av § 15 – 17. 

 
§ 

 
19 

 
Motioner/propositioner. 
Proposition 1. Stadgeändring § 7 mom 7.gällande förlängd motionstid. 
Beslutade fullmäktige enhälligt bifalla propositionen. 
 
Proposition 2. Rasklubbars klubbavgift. Gällande slopande av den extra 3-kronan. 
Efter diskussion beslöt fullmäktige bifalla propositionen. 
 
Proposition 3. Fördelning av utländska medlemmar och medlemsavgifter mellan 
Terrierklubbens lokalavdelningar.  
Beslutade fullmäktige bifalla styrelsens yrkande i propositionen. 
 
Motion 1 från Värmland Dals Terrierklubb angående stadgeändring. 



 

 

4

Yrkade styrelsen bifall till motionen Beslutade fullmäktige bifalla styrelsens yrkande.. 
 
Motion 2 från Svenska Wheaten Terrier Klubben angående provmeritering för jaktklass för 
terrierraser som är för stora för grytanlagsprov. 
Förelåg yttrande från styrelsen. Beslutade fullmäktige bifalla styrelsens yttrande. 
 
Motion 3 från Jack Russel Klubben angående utbetalning av överskott gällande 
mönstringspengar. 
Förelåg yttrande från styrelsen. Beslutade fullmäktige bifalla styrelsens yttrande.  

 
§ 

 
20 

 
Övriga ärenden och information. 
      -     Ulla Rylander informerade om bedömningssystemet vid WTS 

- Dan Eriksson önskar djupare samarbete mellan Svenska Terrierklubben och 
Interra. 

- Dan Eriksson föreslår att man ansöker om 8 raser i stället för nuvarande 6 till 
domarkonferenser för att på så vis minska väntetiden för rasernas 
konferenspresentationer. Dessutom innebär förslaget att man för att underlätta 
”samkör” raser, som har likheter, vid konferenstillfällena. 

- Mats Lindborg föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att utveckla möjligheterna vid 
domarkonferenser.  

- Kjell Eriksson föreslår att man vid domarkonferenser lägger en informationsaktivitet 
för att bredda kunnandet av de numerärt små raserna. 

- June Eriksson-Rislund informerade om bristen på nyrekrytering till styrelsen i 
Dalarnas Terrierklubb och bönade om hjälp att lösa problemet för att 
lokalavdelningen ska fortleva. 

- Dodo Sandahl lyfte med anledning av Dalarnas Terrierklubbs problem fram ett 
gammalt förslag som framförts av Lars Adeheimer och Alf Andersson. Förslaget 
innebar en väsentlig omorganisation av Terrierklubbens organisation och 
verksamhet 

- Catarina Ericson, Marianne Hiljding och Tina Weinemo Wallin avtackades för sin tid 
i styrelsen och digra insats för klubben. 

 
 
§ 

 
21 

 
Mötet avslutas. 
Då mötesordföranden var tvungen att hinna med sitt tåg lämnades klubban över till Svenska 
Terrierklubbens nya ordförande, som tackade fullmäktige för dagens möte och avslutade 
detsamma. 

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Lena Grundén Danielson   Alf Andersson 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
Dodo Sandahl    Inger Johannesson   
 
 
 
Bilaga: Delegatlista 
 
 
 
 
 
 



 

 

5

 
Delegatlista /Protokoll Terrierfullmäktige 13 april 2008  

DELEGATER VID TERRIERFULLMÄKTIGE 2008 
 
Östsvenska Terrierklubben 4 röster Dodo Sandahl 

Stig Juréen   
Ulla Rylander  
Catharina Hasselgren  

 
Sydsvenska Terrierklubben 4 röster Agneta Åström 
    Magnus Wihlborg 
Västsvenska Terrierklubben 4 röster Inger Johannesson 

Eva Edwardh 
Elisabeth Bengtsson 
Ann-Christin Granfors 

Övre Norra Terrierklubben 2 röster Ingen delegat 
Värmland Dals Terrierklubb 2 röster Siv Ögren 
Dalarnas Terrierklubb  2 röster June Eriksson-Rislund 

Marit Finn 
Amstaffklubben  1 röst Micke Eriksson,  
Airedalegillet  1 röst Alf Andersson,  
Aussieklubben  1 röst Inga Hasselmark Wahlund 
Bedlingtonklubben  1 röst Lena Lidsell 
Borderterriersällskapet  1 röst Anna-Karin Bergh,  
Bullterrierklubben  1 röst Tina Cederstrand 
Cairnterrierklubben  1 röst Mats Lindborg 
Ceskyterrierklubben  1 röst Erna Persson 
Dandie Dinmontklubben 1 röst Ingrid Roos 
Släthårig Foxterrierklubb 1 röst Agneta Edrén  
Strävhårig Foxterrierklubb 1 röst Ingen delegat 
Irländsk Terrierklubb  1 röst Peter Christoffersen 
Irish Glen of Imaal  1 röst Ingela Ryhede 
Jack Russel Klubben  1 röst Henrik Lindberg, (suppl. Henrik Salzman) 
Kerry Blueterrierklubben 1 röst C-G Hultin 
Lakelandklubben  1 röst Anette Johnsson 
Norfolkklubben  1 röst Irene Samuelsson 
Norwichklubben  1 röst Ingen delegat 
Parson Russelklubben  1 röst Pia Karlsson 
Scand. Sealyhamklubben 1 röst Ingen delegat 
Silkyterrierringen  1 röst Gunnel Odlare 
Skottefederationen  1 röst Dan Ericsson, (suppl. Henrik Hedberg) 
Skyeterrierklubben  1 röst Nina Julleryd, (suppl. Yvonne Julleryd) 
Staff. Bullterrierklubben 1 röst Rosmary Åsberg 
Tysk Jakt Terrier Klubb  1 röst Dan Lindström 
Welshklubben  1 röst Mats Eriksson 
Wheaten Terrierklubben 1 röst Ove Johansson, (suppl. Per Tamm) 
Westie Alliansen  1 röst Thomas Uneholt 
Yorkshireterriersällskapet 1 röst Henrik Skoog 
 
SvTeK styrelse: Catarina Ericson, Anita Skoglund, Marianne Hiljding, Lena Grundén 
Danielson, Christina Johansson, Tina Weinemo Wallin, Maria Nordin, Johan Sonesson, Kjell 
Eriksson  
 
Valberedning: C-G Hultin, Robert Paust 

 
Revisorer: Leena Hurt, Eva Robertsson 
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