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Protokoll fort vid Skandinaviska Bedlingtonklubbens
Arsmote den 9 februari 2013

Plats: Hammarskolan, Surahammar
*5k

. . . . j SKBK§ 1 Motets oppnande
Ordforande Ninna Odehag halsade alia valkomna till Arsmotet och
forklarade motet oppnat.

§ 2 Upprattande av rostlangden
Narvarolistan inneholl 16 stycken deltagare, varav en icke medlem.
Rostlangden faststalldes till 15 medlemmar som var rostberattigade pa
Arsmotet.

§ 3 Val av ordforande for motet
Till ordforande for Arsmotet valdes Thomas Uneholt fran Svenska
Terrierklubben, som presenterade sig kort och tackade for visat
fortroende.

§ 4 Styrelsens anmalan om protokollforare vid motet
Styrelsen anmalde Lena Lidsell som protokollforare vid Arsmotet.

§ 5 Val av tva justeringsman tillika rostraknare
Till justerare tillika rostraknare valdes Elisabet Hovberg och Anki
Thb'rnestad.

§ 6 Besiut om narvaro- och yttranderatt forutom av klubbens
medlemmar
Motet beslutade att motesordforanden, tillika representant for Svenska
Terrierklubben, hade yttrande-, men ej rostratt pa Arsmotet.

§ 7 Fraga om motet blivit stadgeenligt utlyst
Arsmotet har utlysts i Bedlington-Nytt nr 4/2012 och pa SKBKs hemsida.
Motet beslutade att Arsmotet da'rmed blivit stadgeenligt utlyst.

§8 Faststallande av dagordning
Arsmotet faststallde dagordningen.

§9 Styrelsens verksamhetsberattelse, balans- och resultatredovisning,
kommitteernas arsrapporter samt revisorernas berattelse
Styrelsens verksamhetsberattelse godkandes och lades till handlingarna
med foljande notering. Bedlington-Nytt nr 4 utkom efter arsskiftet.
Anledningen var att fa med ett reportage fran Stockholms Hundmassa.
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Styrelsen bor fortsattningsvis ha ambitionen att ge ut fyra nummer av
tidningen inom verksamhetsaret.

Avelskommittens arsrapport godkandes och lades till handlingarna med
foljande notering. Under kommande uppfodarmote bor rasens
ogonstatus diskuteras. Ordforande Ninna Odehag rapporterade att SKK
via Karin Drotz, inte har nagot nytt att tillfora nar det galler Dermoid
Sinus for Bedlington terriern.

Tavlingskommittens arsrapport godkandes och lades till handlingarna
med foljande notering. SKBK bor ha som malsattning att anordna en
officiell utstallning vart femte ar och i samband med denna diskutera
revisionen av RAS tillsammans med uppfddarna.

Kassoren Agneta Odehag redogjorde for balans- och resultatrakningen.
Arsmotet framforde bnskemal om ytterligare ett tryck nummer av
Bedlington-Nytt, da klubbens ekonomi visar ett overskott 2012.

Till Arsmotet har de tya revisorerna inkommit med varsin
revisionsberattelse. Orjan Bohman framforde en del synpunkter som
medskick till styrelsen. Revisorernas berattelse godkandes och lades till
handlingarna.

§10 Faststallande av balans- och resultatrakning samt beslut om vinst
eller forlust
Arsmotet konstaterade att SKBK gjort ett overskott for 2012 pa
22 016:59 kroner enligt balans- och resultatrakningen.
Arsmotet beslutade att godkanna och faststalla 2012 ars balans- och
resultatrakning och balansera uppkomna overskott i ny rakning.

§11 Styrelsens rapport om de uppdrag foregaende arsmotet gett
styrelsen
Orjan Bohman fragade varfor inte RAS-dokumentet forankrats bland
uppfodarna efter revideringen och innan det skickades till Svenska
Terrierklubben for godkannande. Arbetsgruppen svarade att tiden inte
ra'ckte till och att ett uppfodarmote ska ordnas under 2013 for att
diskutera de mal som finns i RAS.

\2 Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen

Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2012.

A) Beslut om styrelsens forslag till verksamhetsplan
Arsmotet beslutade att godkanna styrelsens forslag till verksamhetsplan
for 2013.
B) Beslut om avgifter for kommande verksamhetsar
Arsmotet foreslog oforandrade medlemsavgifter for 2014.
C) Beslut om styrelsens forslag till rambudget
Arsmotet beslutade att godkanna rambudgeten for 2013.
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§13 Val av ordforande, ordinarie ledamoter och suppleanter i styrelsen
samt beslut om suppleanternas tjanstgoringsordning

Till ordforande i SKBK omvaldes Ninna Odehag pa 1 ar.

Till protokollet noteras att Christina Boden, Jennie Johansson och
Josefine Olsson har ytterligare 1 ar vardera i styrelsen som ledamoter.

Till ledamoter pa tva ar valdes:
Agneta Odehag, omval 2 ar
Ewa Pajuniemi, omval, 2 ar
Lena Lidsell, nyval 2 ar

Suppleanter:
Eva Byberg, fyllnadsval 1 ar, forste suppleant (for Lena Lidsell)
Sara Stenudd, nyval 2 ar, andre suppleant

§14 Val av tva revisorer och tva revisorssuppleanter
Till revisor valdes Patrik Sonestad, 1 ar omval
Leena Hurt, 1 ar nyval

Till revisorssuppleanter foreslogs och valdes:
Elisabet Hovberg, 1 ar nyval
Anne Vester, 1 ar nyval

§15 Val av valberedning
Till valberedning pa tva ar valdes Emma Baath, sammankallande samt
Kristina Gellerstedt. Ulrika Norling kvarstar med ytterligare 1 ar i
Valberedningen.

§16 Beslut om justering av paragrafer 13,14 och 15
Arsmotet beslutade om omedelbar justering av §§ 13, 14 och 15.

§17 Ovriga fragor
Rullande medlemsar
Styrelsen for SKBK anser att ett kalenderstyrt medlemsar missgynnar
SKBK att van/a nya medlemmar. Istallet tror styrelsen att ett rullande
medlemsar skulle gynna klubben att fa fler medlemmar. Styrelsen
foreslog Arsmotet andringar i SKBKs stadga;
Att medlemsar for SKBKs andrasfran kalenderartill rullande medlemsar.
Fb'rslaget innebar att SKBKs stadga maste a'ndras i §§4, 7 och 12B.

Arsmotet beslutade efter votering att enhalligt med 15 roster av 15, att
anta styrelsens forslag om rullande medlemsar och om andringar i
SKBKs stadga. Beslutet forklarades omedelbart justerad. (Bilaga 1)

Beslutet innebar att SKBKs styrelse omedelbart maste ga till Svenska
Terrierklubben for att fa andringarna godkanda i stadgan innan beslutet
kan trada i kraft.
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§18

Irena Lidsell
Protokoflfarare

Gavomedlemskap
Styrelsen for SKBK vill erbjuda klubbens listade uppfodare formanen att
ge sina valpkopare ett ars medlemskap i SKBK. Styrelsen anser att 80
kroner ar en rimlig kostnad for ett ars gavomedlemsskap. (Bilaga 2)

Arsmotet kan inte se att forslaget strider mot SKBKs stadga och
beslutade att godkanna forslaget med foljande tillagg:
- Gavomedlemsskap galler endast for svenska uppfodare listade pa

SKBKs uppfodarlista och endast for valpkopare mantalsskrivna i
Sverige.

- Gavomedlemsskap galler fran och med 2013 och efter att
Arsmotetsprotokollet ar justerat.

Motets avlutande
Motesordforande Thomas Uneholt overlamnade klubban till Ninna
Odehag som tackade Arsmotet for visat intresse och aven Thomas
Uneholt som motesordforande och avslutade motet.

Darefter delade ordforande Ninna Odehag ut diplorn till 2012 ars
vinstrikaste Bedlington terrier i Sverige enligt redovisning i
Verksamhetsberattelsen.

Thomas Uneholt
Motesordforande

Elisabet Hovberg
Protokollsjusterare Protokollsjusterare



Till
SKBK's Arsmote

Proposition ang forandrat medlemsar
Styrelsen for SKBK anser att ett kalenderstyrt medlemsar missgynnar SKBK att varva nya
medlemmar. Istallet tror vi att ett ruilande medlemsar skulle gynna klubben att fa fler
medlemmar.

Med tanke pa att klubben ar forhallandevis liten ar det viktigt att medlemsantalet okar.
Styrelsen foreslar Arsmotet foljande andringar i SKBK's stadga;

att medlemsar for SKBK andras fran kalenderar till ruilande medlemsar.

att foljande andringar gors i SKBK's nuvarande stadga:

§4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av klubbens arsmote. Om flera personer i samma
hushall ar medlemmar i klubben behover endast en avdessa betala hel medlemsavgift.
Ovriga medlemmar betalar av klubbmotet faststalld familjemedlemsavgift.
Familjemedlem erhaller inte klubbens publikationer. Junior under 18 ar betalar faststalld
juniormedlemsavgift. Till junior kan inte familjemedlem knytas. Junior erhaller klubbens
medlemsblad.
Hedersmedlem ar befriad fran medlemsavgift men har samma rattigheter och skyldigheter
som helt betalande medlem.

Medlemskapet ar ruilande och borjar galla fran den dag medlemsavgiften betalats och
ett ar framat.

§7 ARSMOTE
1. Juste ring av rostlangden.
Rostberattigad medlem ar medlem som betalat in sin avgift senast 12 rnanader efter att
foregaende medlemsavgift senast betalades.

12B. Beslut om avgift for nastkommande verksamhetsar.

att Arsmotet beslutar om foljande overgangsbestammelser:
Rostberattigad medlem ar medlem som betalat sin medlemsavgift inom en 12-
manadersperiod dagen fore Arsmotet

att Arsmotet beslutar om omedelbar justering av propositionen och foreslagen
stadgeandring.

Surahammar den 17 oktober 2012

Styrelsen for Skandinaviska Bedlingtonklubben



Till
SKBK's Arsmote

Proposition ang gavomedlemskap
Styrelsen for SKBK vill erbjuda klubbens listade uppfodare den forman att ge sina valpkopare ett
forsta ars medlemskap i Skandinaviska Bedlingtonklubben, till en formanlig kostnad.

Med tanke pa att klubben ar forhallandevis liten ar det viktigt att klubben arbetar aktivt for att oka
medlemsantalet och vi anser att detta ar en god ide.

Forslag for hur gavomedlemskap skalf fungera:

1. Endast uppfodare som ar medlem i SKBK med SKK/FCI registrerat kennelnamn har tillgang
till att anvanda s k gavomedlemskap och detta medlemskap ar endast till for uppfodarens
valpkopare.

2. Valpkoparen skall tidigare ej varit medlern i SKBK.
3. Gavomedlemskap galler endast for valpkoparens forsta (l:a) ar som medlem.
4. Uppfodaren meddelar SKBK's kassor med namn-, adress- och kontaktuppgifter for den/de

uppfodaren onskarge gavomedlemskap.
5. Uppfodaren betalar in summan till SKBK's kassor for den/de uppfodaren onskar ge

gavomedlemskap.

Styrelsen for SKBK anser att 80 kr ar en rirnlig kostnad for gavomedlemskap.

Surahammar 25 januari 2013

Styrelsen for Skandinaviska Bedlingtonklubben


