PROTOKOLL FRÅN SVENSKA TERRIERKLUBBENS TERRIERFULLMÄKTIGE
Söndagen den 18 april 2010 på Scandic Hotell i Upplands Väsby
§1

Mötets öppnande
Ordförande Gertrud Hagström öppnade fullmäktige och hälsade
alla välkomna.

§2

Justering av röstlängden
Röstlängden justerades och antalet röstberättigade delegater
fastställdes till 35 varav 9 för lokalklubbarna och
26 för rasklubbarna.

§3

Val av mötesordförande
Fullmäktige valde Alf Andersson till mötesordförande

§4

Styrelsens anmälan av protokollförare
Styrelsen anmälde Jan-Erik Ek till protokollförare.

§5

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med
ordföranden skall justera protokollet
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Mats Lindborg och Thomas
Uneholt.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt, förutom av vald delegat och av
personer enligt §7 moment 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
Fullmäktige ansåg att fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

§8

Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning fastställdes.

§9

Behandlingen av styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut,
balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Styrelsen redogjorde verksamhetsberättelsen för det gångna året.
Terrierfullmäktige beslutade om följande justeringar av den föreslagna
verksamhetsberättelsen:
Lena Grundén-Danielsons underskrift saknas på orginalprotokollet och
ska kompletteras.
Antalet styrelsemöten ska räknas from 2009-01-01 t.o.m. 2009-1231 och blir 21 istället för det angivna antalet 12.
Det korrekta namnet för kommittén för numerärt små raser är ’
Kommittén för numerärt små raser. Under punkt 7 ingår rapport
från My Dog 2010 vilket faller under nästa verksamhetsår. Denna ska
därför utgå.
En remiss om lydnadsregler har behandlats under året men var inte upptagen i verksamhetsberättelsen.
Under Avelskommitté punkt 8 införes att Inger Hansson har
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deltagit i SKK:s kurs för avelsansvariga steg 1.
Ifrågasattes varför rasklubbarna inte alltid är remissinstans när domare
söker till preparandkurs eller utökning av rasregister. Uppmanades
styrelsen att arbeta utifrån denna princip.
Under MH kommittén ska rad 10 :”MHK har deltagit i samarbetsmöte med SBK i Södertälje 20100116” strykas då den faller under nästa
verksamhetsår.
Kommittén för utbildnings- och föreningsteknik uppdrogs att komplettera
vilka rasklubbar som fått sina stadgar godkända. Dessa är Svenska
Kerry Blue Terrier Klubben, Svenska Wheaten Terrier Klubben samt
Scandinavian Sealyham Terrier Society. Dessutom har nya stadgar för
lokalklubbarna arbetats fram under 2009.
Under Ekonomi upptäcktes ett borttappat ord och ett stavfel i rad 9
Rätt formulerad rad är: Av balansräkningen framgår, att trots de senaste
två årens förluster, har SvTeK en stark finansiell ställning.
Under Raskrönikor fattades den om Norfolk Terrier.
Med dessa ändringar godkände Fullmäktige verksamhetsberättelsen.
Fullmäktige godkände den presenterade balans- och resultat
räkningen.
Den skriftliga presentationen av avelsfrågorna godkändes.
§11

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktige
givit till styrelsen
Styrelsen rapport om de uppdrag föregående fullmäktige givit till
styrelsen.
a. Kostnaden för en kanslifunktion är utredd och beräknas uppgå till
400-500 000 kronor/år. En sådan kostnad ryms ej i SvTeK:s budget.
b. Plats för Terrierfullmäktige. Styrelsens utredning visar att de flesta
delegater enklast når ett Fullmäktige inom Stockholmsregionen.

§12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fullmäktige beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§13

a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Fullmäktige biföll styrelsens förslag till verksamhetsplan.
b. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för 2009
Fullmäktige biföll styrelsens förslag till rambudget.
Fullmäktige beslutade att de pengar som avsatts för en kanslifunktion
frigörs och används i verksamheten.
Fullmäktige beslutade att Terrierjuniorernas medel förblir ograverade.
c. Beslut om lokalklubbarnas medlemsavgift och avgift
till Svenska Terrierklubben för kommande verksamhetsår
Fullmäktige beslutade om oförändrad utdebitering à 60 kr/medlem till
lokalklubbarna.
d. Beslut om rasklubbarnas avgift till Svenska Terrierklubben
för kommande verksamhetsår
Fullmäktige biföll styrelsens förslag om oförändrad avgift av 3:- per
medlem för rasklubbarna.
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§14

Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter för kommande
verksamhetsår
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag, vilket innebär
ordförande, 8 ledamöter och 2 suppleanter.

§15

Val av
a. Ordförande 1 år
I enlighet med valberedningens förslag valdes Gertrud Hagström till
ordförande, 1 år.
b. Ordinarie ledamöter enligt §8 moment 1.
I enlighet med valberedningens förslag valdes följande ledamöter:
Peter Andersson
Omval 2 år
Karin Hindfelt
Omval 2 år
Inger Hansson
Omval 2 år
Lennart Nordlund
Omval 2 år
Jan-Erik Ek
Fyllnadsval 1 år
c. Två suppleanter 1 år samt deras inbördes tjänstgöringsordning.
I enlighet med valberedningens förslag valdes följande suppleanter:
Suppleant 1: Roger O Nilsson, omval 1 år
Suppleant 2: Lili Lagerqvist, nyval 1 år.

§16

Val av
a. Val av revisorer i 1 år
I enlighet med valberedningens förslag valdes följande revisorer:
Leena Hurt och Eva Robertsson omvaldes 1 år vardera.
b. Val av revisorsuppleanter 1 år
I enlighet med valberedningens förslag valdes följande
revisorsuppleanter:
Helena Araviadis, omval 1 år
Siv Österlund-Ax, omval 1 år

§17

Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
Till valberedning valdes Thomas Uneholt, sammankallande,1 år samt
Catarina Ericson 2 år. Agneta Åström innehar mandat 1 år.

§18

Beslut om omedelbar justering av §15-17
Fullmäktige beslutade om omedelbar justering av §15-17

§19

Motioner/propositioner
Proposition från styrelsen att höja avgiften från 240:- till 300:-/år för
fullbetalande medlem.
Ytterligare 2 förslag lades fram, ett var att höja avgiften till 280:- och det
andra att låta den vara oförändrad. Efter diskussioner fick förslagen
följande röster från lokalklubbarna:
300 kr
1 röst
280 kr
2 röster
240 kr
5 röster
Fullmäktige beslutade om oförändrad avgift för fullbetalande medlem,
240 kronor för 2011.
Styrelsen hade också följande yrkanden:
Familjemedlem oförändrat 60 kr
Fullmäktige biföll
Nordisk medlem 250 kr till 350 kr
Fullmäktige biföll
Utomnordisk medlem 300 kr till 350 kr
Fullmäktige biföll

Motion från Skottefederationen
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Skottefederationen yrkar att terrierfullmäktige (TF) beslutar att man ska
kräva av domare som dömer vid Svenska Terrierklubbens utställningar
att ha dokumenterad erfarenhet av terrier samt att en presentation av
domarna ska läggas ut på Svenska Terrierklubbens hemsida.
På Terrierfullmäktige 2008-04-15 beslutades:
§13
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 beslutade avslå motionen
Motion från Svenska Staffordshirebullterrierklubben
Svenska Staffordshirebullterrierklubben yrkar att SvTeK tillskriver SKK
och ber dem avskaffa obligatorisk mätning av Staffordshire bullterrier
vid officiella utställningar
Fullmäktige beslutade bifalla motionen.
Motion från Svenska Yorkshireterriersällskapet
Svenska Yorkshireterriersällskapet yrkar att TF beslutar att SvTeK
styrelse alltid ska remittera frågan om eventuellt utdelande av uppfödarmedalj till rasklubben ifråga, såvitt förslaget inte kommer därifrån innan
beslut fattas om vem eller vilka som eventuellt ska tilldelas uppfödarmedalj.
Fullmäktige beslutade bifalla motionen
§20

Övriga ärenden och information
Uppdrogs till styrelsen att se över hur verksamhetsåret ser ut; januaridecember, april-december.

§21

Mötet avslutas
Klubban lämnades över till Svenska Terrierklubbens ordförande, som
tackade fullmäktige för dagens möte samt avslutade detsamma.

Vid protokollet

Justeras

Jan-Erik Ek

Alf Andersson

Justeras

Justeras

Mats Lindborg

Thomas Uneholt

Protokollet är vederbörligt undertecknat.
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