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Svenska Terrierklubben

En specialklubb inom Svenska Kennelklubben för terrierraserna i Sverige

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Terrierklubbens fullmäktige, TF,
den 28 juni 2020 på distans via Zoom.
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Bilaga 1 Motion ATG
Bilaga 2 Motion RAHT
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Carlsson som hälsade oss välkomna till detta
historiska fullmäktige som genomförs på distans på grund av Covid-19.
Moderator är Fredrik Bruno, SKK.

§2

Justering av röstlängd
Upprop genomfördes och justering av röstlängden verkställdes. Vid mötet närvarade 29
röstberättigade delegater samt särskilt inbjudna huvudstyrelse, valberedningens
föreslagna, valberedning och revisor.

§3

Val av ordförande för fullmäktigemötet
Till mötesordförande valdes enhälligt Anso Pettersson.

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Elisabeth Turtle till protokollförare.

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet.
TF beslutade att välja Monica Richard, SyTeK och Lennart Ståhle, SITF till justerare
tillika 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 närvarooch yttranderätt enligt § 7 mom.6.

§7

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
TF fann att fullmäktigemötet blivit stadgeenligt utlyst via kallelse till SvTeKs ras- och
lokalklubbar samt berörda.
Röstlängden justeras till 30 röstberättigade delegater
§8

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§9

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut, balans- och resultaträkning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Styrelsens årsredovisning över verksamheten och dess förvaltning under 2019
genomgicks sida för sida och frågor besvarades. Tillägg: Domare delades i Åsarna med
Jämtland-Härjedalens KK, Njurunda med Västernorrlands KK. Frågor om kriterier för
anslutna terrierraser och domaransökningar samt inkomna remisser besvaras, GDPR
tydliggörs.
Revisor Per Tamm föredrog revisorernas berättelse och rekommenderar fullmäktige att
ge styrelsen ansvarsfrihet.
Därmed lades verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning till handlingarna
samt konstaterades att TF ansåg styrelsens redovisning av avelsfrågor avhandlade.
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§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
TF beslutade att fastställa balansräkning per 2019-12-31 upprättad av styrelsen och
undertecknad av revisorerna. Posterna redovisas av styrelsen och frågor besvaras om
specifika poster, domarkonferens och derby.
Enligt fullmäktige beslutas överskott balanseras i ny räkning.

§ 11

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktige givit till styrelsen.
Inga sådana uppdrag fanns.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
TF beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2018–2019.

§ 13

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Fråga om genomförande av domarkonferens och terrierderby besvaras, vi inväntar svar
från SKK ang ansökan att flytta derbyt till nästa år på grund av Covid-19.
TF godkände därefter styrelsens förslag och gavs uppdraget att arbeta efter förelagd
arbetsplan under 2020–2021.
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Frågor om avsättningar och fondering besvarades.
TF godkände därefter styrelsens förslag till rambudget.
C. Beslut om lokalklubbarnas medlemsavgifter och beslut om avgift till Svenska
Terrierklubben för kommande verksamhetsår. Vid beslut om lokalklubbarnas
avgifter har endast lokalklubbarnas fullmäktigedelegater rösträtt.
Fullmäktige beslutade om oförändrad utdebitering dvs 60 kr/medlem fram till nästa TF.
D. Beslut om rasklubbarnas avgifter till Svenska Terrierklubben för kommande
verksamhetsår. Vid beslut om rasklubbarnas avgifter har endast rasklubbarnas
fullmäktigedelegater rösträtt.
Fullmäktige beslutade om rasklubbarnas avgifter ska vara 3 kronor per fullbetalande
medlem dvs oförändrade fram till nästa TF.

§ 14

Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
Beslutet skall innefatta jämnt (4,6 eller 8) antal ordinarie ledamöter enligt § 8
mom 1.
Styrelsen består av ordförande och åtta ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
TF beslutade att antalet ordinarie ledamöter ska vara oförändrat 8.

§ 15

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8
mom 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Fullmäktige beslutade enligt nedan, helt utifrån valberedningens förslag.
Ordförande
Johan Norgren valdes på 2 år till 2022. Valdes av ett enhälligt TF.
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Ledamöter
Beslutades att välja på 4 år, dvs till 2024:
omval Birgitta Sköld.
nyval Isabella Asp.
nyval Cecilia Benjaminsson.
nyval Ulla Åhrberg-Renström (tidigare suppleant).
fyllnadsval 2 år Anna Oldén till 2022.
Kvarstår
Annica Andersson, till 2022.
Elisabeth Turtle, till 2022.
Anja Svensson, till 2022.
Suppleanter
1. Richard Hagström, nyval på 2 år till 2022.
2. Felicia Lejdbrandt nyval på 2 år till 2022.
Beslutades att arbeta i denna ordning.
§ 16

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa stadgar.
TF valde till revisorer:
Per Tamm, omval på 2 år.
Maud Lundwall, nyval på 2 år.
Val av revisorsuppleanter 2 år
TF valde till revisorssuppleanter:
Karin Sejnell, omval på 2 år.
Göran Tullberg, omval på 2 år.
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§ 17

Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Beslutades av TF att till valberedning välja följande:
D Sandahl lämnar sitt mandat och ersätts av Agneta Åström, sammankallande,
fyllnadsval på 2 år till 2022.
Ewa Lundén, nyval på 4 år till 2024.
Jan-Erik Ek, nyval på 2 år till 2022.

§ 18

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–17.
TF beslutade om omedelbar justering av punkterna 14–17, genomförs med Bank-ID.

§ 19

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av
lokalklubb eller rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.
A Motion från ATG angående utökande av möjligheter att delta vid Bilaga 1
bruks/jaktklass på SvTeKs utställningar. 1
Motionen föredrogs av motionären och frågor besvarades.
Tilläggsyrkande uppdrog åt styrelsen att se över regelverket. Mötet avslår motionen,
men bifaller tilläggsyrkandet.
B. Motion från RAHT angående genomförande av utställning
Motionen föredrogs, frågor besvaras av styrelsen.
Mötet avslår motionen enlig styrelsens förslag.

Bilaga 2
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§ 20

Terrierfullmäktige avslutande, övriga frågor.
Mötets ordförande Anso Pettersson överlämnade virtuellt klubban till SvTeKs enhälligt
valda ordförande Johan Norgren som tackade fullmäktige för förtroendet och hälsade
Svenska Terrierklubbens nyvalda styrelse till ett nytt verksamhetsår och avslutade
fullmäktigemötet kl 20.30.
Vår effektiva mötesordförande tackades för väl genomfört möte och ett stort tack till
SKK:FKs Fredrik Bruno för god hjälp med genomförandet. .
Våra avgående styrelsemedlemmar tackades varmt för sitt arbete för klubben.

Vid protokollet

---------------------------------------------Elisabeth Turtle, mötessekreterare

Justeras

--------------------------------------------Anso Pettersson, mötesordförande
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--------------------------------------- -----Monica Richard, justeringsperson

-------------------------------------------Lennart Ståhle, justeringsperson

MOTION TILL TERRIERFULLMÄKTIGE 2020-04-19
Angående utökade möjligheter att delta i bruks/jaktklass på SvTeks utställningar.

YRKANDE
Med hänvisning till nedanstående yrkar vi
-

att Svenska Terrierklubben ser över regelverket för deltagande i bruks/jaktklass i syfte att
öppna upp den för fler terrier än de som deltar i grytprov.
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Bakgrund
AiredaleTerrierGillet (ATG) erhöll 2019 till sitt årsmöte en motion från en medlem som har en hund
som tävlar i elitklass i bruks. Motionen innehöll en begäran om att försöka ändra regelverket för
deltagande i bruks/jaktklass. Hon motiverade sin motion med att hon, till sin förvåning, förstått att
hon inte får delta i bruksklass på utställning med motiveringen att för det krävs att hennes hund
måste uppnå ”lägst 3:e pris på ett grytprov”, en fysisk omöjlighet för en airedaleterrier. ATGs
årsmöte biföll motionen, därav denna motion från ATG till Terrierfullmäktige.
Svenska Terrierklubben har som devis ”Terriern – en tusenkonstnär” och vi har många terrier ute i
landet som framgångsrikt tävlar i olika grenar, t.ex. lydnad, rallylydnad, nose-work, bruks och agility.
För att få tävla i bruks/jaktklass med en hund som tillhör terrier-gruppen krävs att man måste uppnå
lägst 3:e pris på ett grytprov. Tysk jaktterrier kan få vara med om den uppnått godkänt anlagsprov
skog eller fält med lägst omdömet ”god”. Dessa begränsningar gör att alla hundar som tillhör terriergruppen inte har möjlighet att tävla bruks/jaktklass.
ATG anser därför att man bör öppna upp bruks/jaktklassen så att fler duktiga hundar som tillhör
terrier-gruppen kan få vara med och tävla! Genom detta kanske vi dessutom skulle kunna få fler
deltagande hundar på våra utställningar?
För grupp 1 krävs det ett godkänt resultat i lägre klass vid SBKs bruksprov för att få delta – varför
skulle det inte kunna gälla även för våra terrier?
I taxgruppen krävs godkänt resultat i anlagsprov på viltspårsprov för att få delta i bruks/jaktklass –
varför skulle det inte kunna gälla även för våra terrier?
För styrelsen i Airedale Terrier Gillet på uppdrag av årsmötet i 2019-03-17

Katarina Sundberg
Ordförande

SvTeKs huvudstyrelsen yttrande rörande ATGs motion om Bruks-/jaktklass
Jakt/bruksklass är för många raser (jakt och bruksraser) den klass där certet delas ut då rasen har
krav på jakt/bruksmerit för utdelande av cert. Där har klubbarna valt olika grad på meriten för
deltagande. Tex Taxarna har viltspår för sitt championat.
När det gäller terrier är den övervägande delen ursprungligen grythundar och därför ligger meriten för
att delta i jaktklass på grytmeritering. Vi tycker det är av största vikt att vi fortsätter att se klassen som
en jaktklass, för det som de flesta terrierna är ämnade för, grytjakt.
Vi kan också ta en av de framstående raserna i bruksklass, bordercollien. En vallhundsras som i
nuläget inte kan ställas i bruksklass, samma gäller de ställande fågelhundarna.
När reglerna för att starta i Jaktklass ändrades senast från grytanlagsprov till grytjaktprov hade vi svårt
att avgränsa de raser som skulle kunna komma i fråga och valde därför samtliga (skickade) terrier i
grupp 3. Vi kommer anhålla om en revidering och göra ett tillämpligt förtydligande i kommande
revidering av Utställnings- och championatsreglerna.
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SvTeK/HS föreslår TF 2020 att avslå motionen.

Motion till Terrierfullmäktige 2020
Terrierklubbens utställningar är välbesökta, uppskattade, och en väsentlig del av klubbens
verksamhet. Därför vill vi med denna motion införa regeln att ingen etablerad utställning får läggas
ner utan föregående beslut av Terrierfullmäktige.

Styrelsen
Rasklubben för Rat- och American Hairless Terrier (RAHT)
Kristinehamn, 2020-02-19
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Ort och datum

Jakop Granlund, ordförande

Godkänt av RAHT årsmöte:
Sollentuna, 2020-02-29
Ort och datum

Jakop Granlund, ordförande

Huvudstyrelsen yrkar på avslag.
Svenska Terrierklubbens huvudstyrelse godkänner och fastställer enligt nuvarande rutin de förslag
på officiella certutställningar som lokal- och i förekommande fall rasklubbar ansöker om.
SvTeK ansöker därefter hos SKK - två år i förväg - om att få arrangera dessa utställningar och kan i
princip därefter endast beviljas väl motiverade ändringar. Om huvudstyrelsen och/eller den
arrangerande lokal- eller rasklubben bedömer att utställningen inte skall genomföras av någon
anledning på kort eller lång sikt, bör flyttas för att förutsättningarna förändrats så kan vi omöjligt
invänta ett Terrierfullmäktige (med 2-årsintervall) för att fatta beslut.

