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Protokoll SKBK:s Årsmöte 31 januari 2009
PROs lokaler, Hantverkargatan 2A, Stockholm

Närvarande:
(bilaga 1)

Sten Persson
Ulrika G Norling
Lena Lidsell
Emma Bååth
Nina Engevi
Bengt Olsson
Örjan Bohman
Ninna Odehag

Poströstande: Rolf Lidsell
Viktoria Lidsell
Karolina Lidsell
Malin Eriksson
Ann-Marie Byberg
Gro Östmoe Granholt

Dagordning se bilaga 2
§ 1.

Ordförande Sten Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Beslutades att endast klubbens medlemmar har närvarande- och yttranderätt.

.
§ 3.

Närvarande och röstberättigande är på mötet 8 personer, 6 poströster har
inkommit till mötet.

§ 4.

Till mötets ordförande valdes Bengt Olsson.

§ 5.

Till mötets protokollförare valdes Ulrika G Norling.

§ 6.

Till justerare tillika rösträknare valdes Nina Engevi och Örjan Bohman.

§ 7.

Beslutades att årsmötet utlysts enligt stadgar. Dagordningen fastställdes

§ 8.

Styrelseordf. Sten Persson gick igenom verksamhetsberättelsen, se bilaga 3.
Han framhåller att styrelsen har arbetat effektivt, haft ett mycket gott samarbete
och fungerat bra under året.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen.

§ 9.

Lena Lidsell redogjorde för avelskommitténs årsberättelse, bilaga 4.
Årsmötet beslutade att lägga Avelsrapporten med godkännande till
handlingarna. Årsmötet framhöll också att avelskommittén gjort ett mycket bra
arbete under 2008.

§ 10.

Valphänvisningen under året godkändes i enlighet med rapporten, bilaga 5,
Årsmötet framhöll också att vår valphänvisare gjort ett tydligt och bra arbete.

§ 11.

Styrelsens balans- och resultatredovisning genomgicks under guidning av
styrelseordf. Sten Persson.

§ 12.

Revisionsberättelsen genomgicks och godkändes.
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§ 13.

Årsmötet beslutade enhälligt att ge Styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 14.

Årsmötet beslutade enhälligt höja medlemsavgiften för år 2010 till följande;
Helbetalande 250 kronor, familjemedlem 50 kronor, juniormedlem 150 kronor,
valpmedlem / förstaårsmedlem 100 kronor. Norska och Danska helbetalande
medlemmar 250 norska/danska kronor samt Finska helbetalande medlemmar 27
EURO.

§ 15.

Verksamhetsplanen föredrogs av styrelseordf. Sten Persson. Bedlington- Nytt
skall ges ut 4 gånger/år och hemsidan fortsätta att utvecklas. Under 2009 har
styrelsen beslutat ha två rasspecialer då vårt land är så avlångt, detta ska
förhoppningsvis leda till ett större deltagande. En uppfödarträff är ett önskemål,
då detta inte gick att genomföra under 2008. Avelsgruppens arbete med bl.a.
RAS fortsätter under det kommande året.
Rambudgeten innebär att ekonomin 2009 förhoppningsvis skall vara i balans.
Årsmötet beslutade godkänna rambudgeten.

§ 16.

§ 17a.

Sten Persson redogjorde för valberedningens förslag, bilaga 6,

Mötesordförande meddelade paus samt rösträkning av poströsterna
§ 17b.

Till styrelseordförande i SKBK valdes enhälligt på 1 år:
Ulrika G Norling.
Till ledamöter i styrelsen på 2 år valdes enhälligt:
Lena Lidsell, Gro Östmoe Granholt, Emma Bååth.
Christina Bodén på 1 år som fyllnadsval efter Ulrika Granberg Norling.
Till suppleant i styrelsen valdes enhälligt Per Benny Stenbrendsen på 2 år. Den
andra platsen lämnas vakant då ingen gått att få till posten.

§ 18.

Till revisorer omvaldes Christina von Krusenstierna och Patrik Sonestad,
vardera på 1 år.
Till suppleanter valdes Sten Persson, samt Karin Tjärnqvist, vardera på 1 år.

§ 19.

Som ombud till Terrierfullmäktige utsåg årsmötet Styrelsens ordförande samt
vice ordförande som suppleant.

§ 20.

Till sammankallande i valberedningen valdes Maria Sonestad.
Inga personer har ställt sig till förfogande till ledamotsposterna i valberedningen
varpå denna fråga hänsköts till kommande styrelse att tillsammans med
sammankallande utse ytterligare två personer.

§ 21.

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till ny stadga för SKBK.
Stadgan har granskats, men inte beslutats, av Svenska Terrierklubben. Årsmötet
beslutade enhälligt att godkänna stadgan efter några smärre justeringar:
§3 Specialklubb byts ut till SvTek, §7 31 jan ändras till 15 februari, §7 mom2
punkt 16; klubbmötet ändras till årsmötet, i mom5 stryks ordet extra framför
årsmöte, §9 andra stycket stryks meningen som börjar; ”Med ett år menas
tiden….” Denna mening stryks då detta redan framgår i §5 om mandatperiod.

3
§ 22.
a
b
c
d
e

Under övriga frågor tillkännagavs…
SKBKs vinstrikaste bedlington i Sverige 2008
SKBKs vinstrikaste bedlington veteran i Sverige 2008
SKBKs vinstrikaste allroundbedlington i Sverige 2008
SKBKs vinstrikaste bedlington i Norge 2008
SKBKs vinstrikaste allroundbedlington i Norge 2008
Diplom skickas till samtliga vinnare som gratuleras till årets framgångar.

d

Årsmötet diskuterade SKKs kommande Valphänvisning och den oro som
Avelskommittén och styrelsen känner inför lanseringen. Många rasklubbar,
bland annat SKBK, ställer högre krav på uppfödarna än vad SKK kommer att
göra. Redan idag har SKBK som klubb svårt att få ta del av gjorda DNA-tester
från uppfödare/medlemmar.
Årsmötet gav därmed styrelsen i uppdrag att försöka få SLUs DNA-test
validerad för att senare försöka få till en central registrering av DNA för
koppartoxicos på bedlington terrier. Årsmötet beslutade att även stå för de
kostnader som uppkommer i samband med en eventuell validering hos SLU.

§ 22.

Mötesordförande Bengt Olsson lämnar över till Ulrika G Norling som framförde
klubbens varma tack med ett blomsterarrangemang till Sten Persson som slutar
sin ordförandepost i SKBK. Även Bengt Olsson fick tack för dagens gärning
med en liten gåva.
Ordförande Ulrika G Norling avslutade mötet kl 14.20 och tackade alla för
deltagandet.

Vid protokollet:

Ulrika G Norling

Mötets ordförande

___________________________
Bengt Olsson
Observatoriegatan 2B, 3tr
113 29 Stockholm

Justeras;

______________________________
Örjan Bohman

___________________________
Nina Engevi

