SVENSKA TERRIERKLUBBEN
Specialklubb inom Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Terrierklubbens fullmäktige (TF)
den 22 april 2012 på Scandic, Järva krog, Solna

§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Carl-Gunnar Stafberg.

§2

Justering av röstlängd
Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41
röstberättigade delegater.

§3

Val av ordförande för fullmäktigemötet
Till ordförande valdes Jahn Stääv.

§4

Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Annica Andersson till protokollförare.

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet.
TF beslutade att välja AnnChristin Molin, Östsvenska Terrierklubben, och Sandra
Wessel, Övre Norrlands Terrierklubb, till justerare samt rösträknare.

§6

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

§7

Frågan om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
TF fann att sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst.

§8

Fastställande av dagordning
Mats Lindborg, Cairnterrierklubben, föreslog att §13 C, §13 D och §19A skulle flyttas
fram före §13 A, med avsikten att frågor av ekonomisk karaktär skulle behandlas före
valen, eftersom valberedningens förslag villkorats med förutsättningen att styrelsens
proposition rörande arvoden bifallits av TF. Dagordningen fastställdes i enlighet med
detta förslag.

§9

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsboksslut, balans- och resultaträkning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Styrelsens årsredovisning över verksamhet och förvaltning under 2011 behandlades.
Vid verksamhetsberättelsens avsnitt Jakt, 2:a stycket, påpekade Tommy Torstenson,
Parsonklubben, vikten av att styrelsen under handläggning av remisstiden säkerställer
att berörda rasklubbar bereds ett rimligt remissförfarande, vilket inte skedde inför
remisstidens utgång i detta fall.
Styrelsens ledamot Kenneth Eliasson bistod, i kassörens frånvaro, med förtydliganden
vid uppkomna frågor rörande den ekonomiska redovisningen.
Siv Ögren, VDTeK, bad om förtydligande av Konto 1680 Andra kortfristiga fordringar
och Kenneth Eliasson svarade att det rör sig om SKK:s bidrag till domarkonferensen
och en kreditering från Scandic Elmia.
Vid genomgång av resultaträkningen tog Mats Lindborg upp de minskade
medlemsintäkterna, ca 8%, under 2011 och begärde ett klargörande över hur de i
budget åter igen kan anges som i nivå med 2010. Kenneth Eliasson hänförde
lejonparten till den höjda medlemsavgiften som TF 2011 beslutat om.
Frågor om posten arvoden från Eva Edwardh, VäTeK, hänfördes till arvoden för
Terrierderbyt av Kenneth Eliasson. Mats Lindborg och Ingela Ryhede, SAIGIT,
framförde att man hädanefter vill se stora specifika aktiviteter särredovisade.

§10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
TF beslutade att fastställa balansräkning per 2011-12-31 upprättad av styrelsen och
påtecknad av revisorerna, med ändringen att uppkommen vinst på 0,05 kronor
balanseras i ny räkning.

§11

Styrelsens rapport om de uppdrag som föregående fullmäktigemöte givit till
styrelsen
Inga uppdrag från föregående TF, 2011, förelåg.

§12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
TF beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§13

C. Beslut om lokalklubbarnas medlemsavgift och avgift till Svenska Terrier-klubben
för kommande verksamhetsår. Vid beslut om lokalklubbarnas avgifter har endast
lokalklubbarnas fullmäktigedelegater rösträtt.
Beslutades att lokalklubbarnas medlemsavgifter skall vara oförändrade.
D. Beslut om rasklubbarnas avgifter till Svenska Terrierklubben för kom-mande
verksamhetsår. Vid beslut om rasklubbarnas avgifter har endast rasklubbarnas
fullmäktigedelegater rösträtt.
Mats Lindborg framförde önskemålet att man i framtiden ska ha en möjlighet att
diskutera avsättningen till 10-kronan.
Beslutades att rasklubbarnas avgifter skall vara oförändrade.

§19

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits fullmäktige eller som av lokal-klubb
eller rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.
A. Proposition avseende arvodering av förtroendevalda.
Styrelsen söker TF:s stöd att få genomföra arvodering av styrelsemedlemmar
med särskilt omfattande uppgifter, t ex sekreterare och kassör.
Propositionen föranledde en diskussion som avrundades med att Mats
Lindborg yrkade på avslag.
Styrelsen återtog propositionen.

§13

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Med korrigeringen av rubriken Mentalbeskrivning – MH till Mentalitet beslutade
TF bifalla styrelsens verksamhetsplan.
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Med ändringen, utifrån styrelsens beslut att återta proposition 19 A, att föra de
36000 kr, som budgeterats på konto 5100 Arvode, till att utgöra ett överskott i
Budget 2012 så beslutade TF att bifalla styrelsens förslag till rambudget.

§14

Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. Beslutet skall innefatta jämnt (4, 6 eller 8) antal ordinarie ledamöter enligt § 8 mom 1.
TF beslutade att antalet skulle vara oförändrat 8 styrelseledamöter.

§15

Val av
A. Ordförande 1 år
I enlighet med valberedningens förslag valdes Jan-Erik Ek till ordförande, 1 år.
Beslutet var enhälligt.
B. Ordinarie ledamöter enligt §8 moment 1.
I enlighet med valberedningens förslag valdes följande ledamöter:
Kenneth Eliasson, omval 2 år
Eva Lundén, omval 2 år
Lennart Nordlund, omval 2 år
Thomas Uneholt, nyval 2 år
Berit Burmeister-Lindgren, fyllnadsval 1 år
Elisabeth Turtle, fyllnadsval 1 år
Annica Andersson, kvarstår 1 år
Anna-Lena Munkvall, kvarstår 1 år
C. Två suppleanter 1 år samt deras inbördes tjänstgöringsordning.
I enlighet med valberedningens förslag valdes följande suppleanter:
Suppleant 1: Ninna Odehag, nyval 1 år
Suppleant 2: Anja Svensson, nyval 1 år.

§16

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
I enlighet med valberedningens förslag valdes följande revisorer:
Eva Robertsson och Lars Ramberg omvaldes 1 år vardera.
Val av revisorsuppleanter 1 år
I enlighet med valberedningens förslag valdes följande
revisorsuppleanter:
Kerstin Olsson, omval 1 år
Dodo Sandahl, nyval 1 år

§17

Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Till valberedning valdes:
Anna-Karin Bergh, sammankallande, 1 år
Ann-Christin Granfors, 2 år.
Alf Andersson kvarstår 1 år.

§18

Beslut om omedelbar justering av §14-17.
Fullmäktige beslutade om omedelbar justering av §14-17.

§19

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits fullmäktige eller som av lokalklubb
eller rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.
B. Proposition avseende uppdelning av vilande klubb.
Fullmäktige beslutade att bifalla motionen med ändringen att Gästrikland ersätts
med Gävleborg.
C. Proposition avseende Lokalklubbars årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse
och verksamhetsplan
Ingela Ryhede inkom med ett tilläggsförslag: Utbetalning sker först när protokollen
är insända.
Fullmäktige beslutade bifalla motionen i enlighet med tillägget: Utbetalning sker
först när årsmötesprotokoll registrerats hos styrelsens sekreterare.
D. Motion från Svenska Yorkshireterriersällskapet
Efter votering, där motionens mening ställdes mot styrelsens yttrande, beslutade
fullmäktige bifalla motionen och uppdrog åt styrelsen att följa motionen steg för
steg.

§20

Terrierfullmäktige avslutande.
Mötets ordförande överlämnade klubben och dess verksamhet i Svenska
Terrierklubbens ordförandes vård. Ordförande Jan-Erik Ek tackade fullmäktige
för förtroendet och för dagens möte samt avslutade detsamma.

Vid protokollet
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