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Protokoll fört vid Skandinaviska Bedlingtonklubbens  
Årsmöte den 18 februari 2018 
 
Plats:          Infra City, Upplands Väsby 
 
Deltagare:  13 stycken, enligt närvarolista  
 
 
§1 Mötets öppnande 

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

 
§2 Justering av röstlängden 

Närvarolistan innehåller 12 stycken deltagare. Röstlängden fastställs till 
12 medlemmar som är röstberättigade på Årsmötet. 

 
§3 Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för Årsmötet väljs Kjell Andersson, 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 Görel Söderberg-Wennerström och 
Gunilla Laudon Andersson. 

 
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens 

medlemmar 
Mötet beslutar att mötesordföranden Kjell Andersson, 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 2018, på 
Facebook samt i Bedlington-Nytt nr 4/2017. Handlingar har funnits 
tillgängliga på hemsidan från 2018-02-10. Mötet beslutar att Årsmötet 
därmed är stadgeenligt utlyst.  

 
§8 Fastställande av dagordning 

Årsmötet fastställer dagordningen.  
(Bilaga 1) 

 
§9 Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, 

kommittéernas årsrapporter samt revisorernas berättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse läses upp. Verksamhetsberättelsen 
godkänns av Årsmötet och läggs till handlingarna. 
(Bilaga 2) 
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Kassören Kerstin Dahlström redogör för balans- och resultaträkningen 
som visar på ett underskott om 21 589:01. Ninna Odehag ifrågasätter 
underskottet för rasspecialen, då pengar för denna och SKBKs 40-års 
jubileum avsatts från donationen. Örjan Bohman föreslår att 
redovisningen från rasspecialen bifogas årsmötesprotokollet. Årsmötet 
beslutar enligt förslaget. (Bilaga 3 och 4) 
 
Årsrapporter från Tävlingskommittén och Avelskommittén godkänns och 
läggs till handlingarna. Ninna Odehag anmäler att Josefine Olsson ingår i 
Tävlingskommittén. 
(Bilaga 5 och 6) 
 
Mötet ajourneras för kaffe och telefonsamtal med SKBK-revisorn 
Christina Bodén angående klubbens revisionsberättelse, då den inte 
finns tillgänglig för Årsmötet. 
 
Christina Bodén vidimerar att hon och revisor Annika Eriksson godkänt 
och skrivit under revisionsberättelsen och att de ger styrelsens 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. (Bilaga 7) 

 
§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om vinst 

eller förlust 
SKBK redovisar ett underskott på 21 589:01 enligt balans- och 
resultaträkningen. Årsmötet beslutar att godkänna och fastställa 2017 
års balans- och resultaträkning och balansera underskottet i ny räkning. 

 
§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmötet gett 

styrelsen 
 Årsmötet beslutar godkänna svar på de uppdrag som Årsmötet givit 

styrelsen vid föregående Årsmöte enligt följande; 
- Styrelsen ska beakta motion från Rut Jonsson, Linköping när det 

gäller poängberäkning för ”Årets Bedlington och Allroundbedlington”. 
Nina Engevi redovisar ett nytt förslag till poängberäkning från 
arbetsgruppen som ska delges nya styrelsen för beslut. Ett önskemål 
framfördes att det nya poängberäkningssystemet för SKBKs 
topplistor ska gälla retroaktivt från 2018-01-01. Ordförande gör 
medskicket att det är viktigt att det finns tydliga statuter för 
poängberäkningssystemet så att det kan fungera många år framöver. 

 
§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
  Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
 A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 
för 2018 inklusive Avelskommitténs- och Tävlingskommitténs 
verksamhetsplaner. Lise-Lotte Nilsson anser att Avelskommittén bör 
förtydliga att det är uppfödaren, valpköparen eller medlemmen som 
själva måste delge klubben hundens DNA-test, den kommer inte 
automatiskt till SKBK. 
(Bilaga 8) 
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B) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 
Årsmötet föreslås och beslutar om oförändrade medlemsavgifter för 
2019. 

 
C) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
Årsmötet beslutar att godkänna rambudgeten för 2018.  
(Bilaga 9) 

 
§13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 

samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning  
 

 Mötet ajourneras ytterligare en gång för diskussion med Valberedningen. 
När mötet upptas igen beslutar Årsmötet följande: 

  
Till ordförande i SKBK omväljs Elisabet Hovberg på 1 år. 

 
 Till protokollet noteras att Lena Lidsell, Kristina Gellerstedt och Catrine 

Eriksson har ytterligare 1 år vardera i styrelsen som ledamöter. Bengt 
Brotén kvarstår ytterligare ett år som suppleant. 

 
Till ledamöter på två år väljs: 

 Emma Meijer Bååth, omval 
 Gunilla Laudon Andersson, omval 
 Anneli Warg, nyval 
 

Suppleant: 
 Malin Eriksson, 2 år nyval 
 
 Suppleanternas tjänstgöringsordning fastställs enligt följande: 
 Bengt Brotén, 1:e suppleant 
 Malin Eriksson, 2:e suppleant 
 
§14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 Till revisorer väljs Christina Bodén, omval 1 år 
 Annika Eriksson, omval 1 år 
 
 Till revisorssuppleanter väljs: 

Kerstin Dahlström, nyval 1 år 
 

§15 Val av valberedning 
Till valberedning väljs Nina Engevi, Skutskär till sammankallande på 1 år 
och Patricia Eriksson, Österbybruk på 2 år. Ninna Odehag, Surahammar 
har 1 år kvar i valberedningen. 

 
§16 Beslut om justering av paragrafer 13, 14 och 15 

Årsmötet beslutar om omedelbar justering av §§ 13, 14 och 15.  
(Bilaga 10) 
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§17 Proposition från styrelsen 
 Styrelsen har inte lagt någon proposition till Årsmötet. 
 
§18 Motion med styrelsens yttrande 

Ingen motion har inkommit till styrelsen. 
  
§19 Övriga Ärenden  
 Örjan Bohman framför önskemål om att styrelsens kortreferat publiceras 

snabbare på klubbens hemsida. Han anser också att klubben måste 
jobba mer för att engagera yngre medlemmar till styrelsen genom att 
erbjuda utbildning i föreningskunskap. 

 
 Patricia Eriksson ber styrelsen tänka på årets Hundmässa i Stockholm i 

december och att i tid förbereda monter med monteransvarig.  
  
§20 Mötets avslutande 

SKBKs ordförande Elisabet Hovberg tackar Årsmötet för visat intresse 
och förklarar Årsmötet avslutat. Årsmötet tackar även Kjell Andersson 
som mötesordförande och för väl genomfört Årsmöte.  

 
 
 
 
Lena Lidsell    Kjell Andersson 
Protokollförare   Mötesordförande 
 
 
 
 
 
Görel Söderberg-Wennerström  Gunilla Laudon Andersson 
Protokollsjusterare   Protokollsjusterare 
 
 
  

 
Styrelsen framförde tack till avgående kassören Kerstin Dahlström med en 
blombukett och till Ninna Odehag, sammankallande i Tävlingskommittén för ett stort 
arbete i samband med SKBKs 40-års jubileum och officiella rasspecial. 
 
Därefter delar Ninna Odehag och Patricia Eriksson från Tävlingskommittén ut diplom 
till 2017 års vinstrikaste Bedlingtonterrier i Sverige. (Redovisade i 
verksamhetsberättelsen). Elisabet Hovberg delar ut championmedaljer enligt 
redovisning i Verksamhetsberättelsen. Även pris till bästa uppfödare för 
Gåvomedlemskap under 2017 delas ut till kenneln Säfva´s som bidragit med flest 
gåvomedlemskap under året. 


