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Protokoll fört vid Skandinaviska Bedlingtonklubbens
Årsmöte den 9 februari 2019
Plats:

Geovetenskapens hus, Stockholm

Deltagare: 15 stycken, enligt närvarolista

§1

Mötets öppnande
Ordförande Elisabet Hovberg hälsar välkommen till
Årsmötet och förklarar mötet öppnat.

§2

Justering av röstlängden
Närvarolistan innehåller 15 stycken deltagare. Röstlängden fastställs till
15 medlemmar som är röstberättigade på Årsmötet.

§3

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för Årsmötet väljs Per Tamm, Svenska Terrierklubben,
som presenterar sig och tackar för visat förtroende.

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmäler Lena Lidsell som protokollförare vid Årsmötet.

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare väljs Bengt Brotén och Gunilla Laudon
Andersson.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens
medlemmar
Mötet beslutar att mötesordföranden Per Tamm, tillika representant för
Svenska Terrierklubben, har yttrande-, men ej rösträtt på Årsmötet.

§7

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet har utlysts på SKBKs hemsida den 1 januari 2019, på
Facebook samt i Bedlington-Nytt nr 3/2018. Handlingar har funnits
tillgängliga på hemsidan från 2019-02-02. Mötet beslutar att Årsmötet
därmed är stadgeenligt utlyst.

§8

Fastställande av dagordning
Mötesordförande föreslår att §12 omfattar ”Beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen” och att därefter lägga in §13 A, B och C och framåt. Årsmötet
godkänner förslaget och fastställer dagordningen.
(Bilaga 1)
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§9

Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning,
kommittéernas årsrapporter samt revisorernas berättelse
Årsmötet går igenom styrelsens verksamhetsberättelse.
Medlemsansvarig Nina Engevi meddelar att antalet medlemmar vid
årsskiftet uppgick till totalt 136 medlemmar. Efter den ändringen
godkänner Årsmötet verksamhetsberättelsen som läggs till handlingarna.
(Bilaga 2)
Årsrapport från Tävlingskommittén godkänns av Årsmötet och läggs till
handlingarna.
(Bilaga 3)
I Årsrapporten från Avelskommittén påpekar Nina Engevi ett faktafel
under lägsta ålder för första valpkull på tik. Efter textjustering godkänner
Årsmötet Avelskommitténs årsrapport.
(Bilaga 4)
Vice ordförande Lena Lidsell redogör i kassörens ställe för balans- och
resultatredovisningen som visar på ett underskott för 2018 om
11 281:89. Örjan Bohman önskar en särredovisning från rasspecialen till
resultatredovisningen enligt föregående Årsmötesbeslut. Årsmötet
uppdrar till styrelsen att ta fram en separat redovisning för rasspecialen
2018 samt för kommande år att bifogas resultatrapporten till Årsmötet.
(Bilaga 5 och 6)
Mötesordförande Per Tamm konstaterar att SKBKs ekonomi visat
minusresultat de senaste två åren, och uppmanar styrelsen att vara
försiktig med klubbens ekonomi.
Revisorernas berättelse visar att revisorerna Christina Bodén och Annika
Eriksson granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt
rekommenderar Årsmötet att fastställa resultat- och balansrapporterna
samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
(Bilaga 7)
Mötet ajourneras för kaffe.

§10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om vinst
eller förlust
SKBK redovisar ett underskott på 11 281:89 enligt balans- och
resultaträkningen. Årsmötet beslutar att godkänna och fastställa 2018
års balans- och resultaträkning och balansera underskottet i ny räkning.

§11

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmötet gett
styrelsen
Inga uppdrag finns att redovisa från föregående Årsmöte. Inför nästa
Årsmöte får styrelsen i uppdrag att ta fram en separat redovisning för
2019 års rasspecial att biläggas resultatrapporten.
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§12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

13A)

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2019 diskuteras varvid Margareta Bremer
påpekar vikten av att styrelsens arbetar för en egen rasmonter på
Stockholms Hundmässa. Nina Engevi anser att det är viktigt att styrelsen
prioriterar tidningen Bedlington-Nytt till medlemmarna och att minst tre
nummer bör utkomma under året.
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan
för 2019 inklusive Avelskommitténs- och Tävlingskommitténs
verksamhetsplaner.
(Bilaga 8)

13B)

Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
I samband med denna punkt behandlas styrelsens proposition där
styrelsen föreslår att medlemskategorierna ”Junior och
Förstagångsmedlem” tas bort, med motivering att klubben har
medlemskategorierna ”Familjemedlem samt Gåvomedlemskap från
uppfödarna”, som istället oftast föredras.
(Bilaga 9)
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag att ta bort medlemskategorin
”Förstagångsmedlem”.
Årsmötet beslutar att avslå styrelsens förslag om att ta bort
medlemskategorin ”Junior”, med tanke på kommande stadgeändring av
SKBKs stadga.
I övrigt beslutar Årsmötet om oförändrade medlemsavgifter för 2020.

13C)

Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Årsmötet beslutar att godkänna rambudgeten för 2018.
(Bilaga 10)

§14

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Årsmötet beslutar enligt följande:
(Bilaga 11)
Till ordförande i SKBK väljs Kristina Gellerstedt på 1 år, nyval.
Till protokollet noteras att Emma Bååth Meijer, Anneli Warg samt Gunilla
Laudon Andersson har ytterligare 1 år vardera i styrelsen som
ledamöter.
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Till ledamöter på två år väljs:
Catrin Eriksson, omval
Bengt Brotén, omval
Patricia Eriksson, nyval
Till suppleanter väljs:
Elisabet Hovberg, 2 år omval
Lena Lidsell, 1 år, omval (fyllnadsval för Malin Eriksson)
Suppleanternas tjänstgöringsordning fastställs enligt följande:
Elisabet Hovberg, 1:e suppleant
Lena Lidsell, 2:e suppleant
§15

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Till revisorer väljs:
Kerstin Dahlström, nyval 1 år
Agneta Odehag, nyval 1 år
Till revisorssuppleanter väljs:
Christina Bodén, omval 1 år
Örjan Bohman, nyval 1 år

§16

Val av valberedning
Till valberedning väljs Nina Engevi, Skutskär till sammankallande på 1 år
och Helena Eriksson, Mariefred på 2 år. På 1 år väljs Lise-Lotte Nilsson
för Patricia Eriksson, Österbybruk som lämnar valberedningen.

§17

Beslut om justering av paragrafer 14, 15 och 16
Årsmötet beslutar om omedelbar justering av §§ 14, 15 och 16.
(Bilaga 12)

§18

Proposition från styrelsen
Styrelsens proposition behandlades av Årsmötet under paragraf 13B).

§19

Motion med styrelsens yttrande
Ingen motion har inkommit till styrelsen.

§20

Övriga Ärenden
Nina Engevi tar upp klubbens tidskrift Bedlington-Nytt till diskussion.
Nina Engevi anser att styrelsen måste jobba för att behålla minst tre
nummer av tidningen per år, och uppmanar alla uppfödare att engagera
sig för ett bra innehåll. Förslagsvis bör styrelsen bilda ett redaktionsråd
för Bedlington-Nytt. Ann-Marie Byberg föreslår att styrelsen återupptar
en viss försäljning av klubbartiklar. Elisabet Hovberg föreslår att klubben
tar fram en klippbeskrivning för medlemmarna till försäljning.
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§21

Mötets avslutande
Mötesordförande Per Tamm tackar för visat intresse och överlämnar
klubban till SKBKs nya ordförande Kristina Gellerstedt, som förklarar
Årsmötet avslutat. Årsmötet tackar även Per Tamm som
mötesordförande för ett väl genomfört Årsmöte samt framför ett tack
även till avgående ordförande Elisabet Hovberg.

Lena Lidsell
Protokollförare

Per Tamm
Mötesordförande

Bengt Brotén
Protokollsjusterare

Gunilla Laudon Andersson
Protokollsjusterare

Diplom till SKBKs vinstrikaste bedlingtonterriers 2018 kommer att tilldelas vinnarna
med post. Även vinnaren av 2018 års Gåvomedlemskap kommer att sändas med
post.
Därefter delar Kristina Gellerstedt ut Championmedaljer till de ägare som närvarar vid
Årsmötet.
Samtliga vinnare finns redovisade i verksamhetsberättelsen.

