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Protokoll fort vid Skandinaviska Bedlingtonklubbens
Arsmote den 12 februari 2012

Plats:

§1

§2

§3

§4

§5

§6

§7

Hammarskolan, Surahammar

Motets oppnande
V ordforande Ninna Odehag halsade alia va'lkomna
forklarade motet b'ppnat.

SKBK
Arsmotet och

Upprattande av rostlangden
Narvarolistan inneholl 24 stycken deltagare, varavtva icke medlemmar.
Rostlangden faststalldes till 22 medlemmar som var rostberattigade pa
Arsmotet. (Bilaga 1)

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

Styrelsens anma'lan om protokollforare vid motet
Styrelsen anma'lde Lena Lidsell som protokollforare vid Arsmotet.

Val av tva justeringsman tillika rostraknare
Till justerare tillika rostraknare valdes Ewa Pajuniemi och Andreas
Storas.

Beslut om na'rvaro- och yttranderatt forutom av klubbens
medlemmar
Motet beslutade att en narvarande hade na'rvaro- och yttranderatt, men
ej rostratt samt att motesordforanden, tillika representant for SvTek,
hade yttrande-, men ej rostratt pa Arsmotet.

Fraga om motet blivit stadgeenligt utlyst
Arsmotet har utlysts i Bedlington-Nytt och pa SKBKs hemsida. Motet
beslutade att Arsmotet darmed blivit stadgeenligt utlyst.
Orjan Bohman papekade att alia medlemmar som dagen innan Arsmotet
betalat medlemsavgiften har na'rvaro- och rostratt och att
medlemsavgiften inte behovervara betald senastden 15januari, som
felaktigt angivits i kallelsen.
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§8 Faststallande av dagordning (Bilaga 2)
Dagordningen faststalldes med foljande tillagg:
- Aveslgruppens arsredovisning tas upp under §9
- Vinst- eller forlustrakning under §10
- Halsoenkat och Revidering av RAS under §17
- Arets vinstrikaste Bedlington under §17

§9 Styrelsens arsredovisning, balans- och resultatredovisning,
redogorelse for arbetet med avelsfragor samt revisorernas
berattelse
Styrelsens Arsredovisning for 2011 diskuterades och Orjan Bohman
papekade att styrelsen endast redovisat 9 protokollforda sammantra'den,
inte 11. Arsmotet uppdrog till styrelsen om en rattelse innan protokollet
justeras.

Lena Lidsell fragade om RAS-dokumentet redan reviderats, men fick till
svar att arbetet med revideringen pagar. Halsoenkaten som ligger till
grund for RAS-revideringen haller pa att sammanstallas.

Styrelsens Arsredovisning godkandes darmed och lades till
handlingarna. (Bilaga 3)

I Styrelsens Verksamhetsberattelse for 2011 konstaterade Orjan Bohman
att ordforande Ulrika Palm samt ledamoten Agnierszka Andersson
avgatt, men att avgangsdatum ej stammer med protokollen.
V ordforande Ninna Odehag svarade att Ulrika Palm avgick den 8
September 2011 och att Agnierszka Andersson aldrig sagt upp sitt
uppdrag.

Styrelsens Verksamhetsberattelse godkandes darmed och lades till
handlingarna. (Bilaga 4)

Avelsgruppens Arsredovisning godkandes och lades till
handlingarna. (Bilaga 5)

Tavlingskommittens Arsredovisning diskuterades och Orjan Bohman
fragade vilken budget styrelsen har for klubbens officiella Rasspecial
2012? Kassoren Agneta Odehag svarade att ingen budget faststallts an.
Malin Eriksson inflikade att arbetsgruppen jobbarfor att hitta sponsorer,
for att belasta klubbens ekonomi sa lite som mojligt och att arbets-
gruppen hittills inte haft nagra utgifter.

Motesordforanden rekommenderade styrelsen att gora en budget
snarast och se till att Rasspecialen gar ihop och heist med vinst.

Tavlingskommittens Arsredovisning godkandes darmed och lades
till handlingarna. (Bilaga 6)
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Kassoren Agneta Odehag redogjorde for balans- och resultatra'kningen
(Bilaga 8) samt kassorens egen berattelse (Bilaga 7) och pekade bland
annat pa att klubben haft stora kostnader under 2011, bland annat for
Bedlington-Nytt och att tidningens tryckkostnader fran 2010 belastar
2011 ars redovisning. Redaktionen kommer att ta in offerter innan beslut
tas om hur manga nummer av Bedlington-Nytt som ska produceras for
2012. Det finns ocksa tankar om en pdf-tidning pa hemsidan, vilket
Arsmb'tet tyckte var en bra ide.
En hel del material har inkbpts till utstallningsverksamheten som rosetter
och ta'lt. Aven foldrar har tryckts upp till monterrepresentationen pa
Stockholms Hundmassa och My Dog i Gbteborg.

Orjan Bohman papekade att rambudgeten for 2011 inte fbljts och att det
inte finns nagra beslut i protokoll for att kbpa in diverse utstallnings-
material. Orjan Bohman menade att det redovisade underskottet for
2011 pa 31 143,14 kroner a'r helt oacceptabelt.

Mbtesordfbranden fragade om klubbens medlemsavgifter och om det
finns nagra tankar pa att hbja dessa, atminstone for medlemmar utanfbr
Sverige?

Orjan Bohman fragade hur styrelsen hanterat medlemmar som valdes
vid fbrra Arsmotet och som inte var medlemmar enligt medlemsfor-
teckningen.
Kassoren Agneta Odehag svarade att de norska medlemmarna betalat
medlemsavgift i tid till kontaktpersonen i Norge och darmed var valbara.
Peter Andersson a'r med sitt medlemskap i Svenska Terrierklubben
valbartill Valberedningen.

Motesordforanden papekade att styrelsen bbr se over rutiner for
betalning fran medlemmar utanfor Sverige och se till att dessa fb'rs over
till klubbens konto fore Arsmotet.

Orjan Bohman fragade varfbr endast Eva Byberg, kennel Toolbox
fbreslagits till Svenska Terrierklubbens uppfbdarmedalj?
V ordfbrande Ninna Odehag svarade att styrelsen resonerat kring
klubbens uppfbdare och ansett att Eva Byberg var kvalificerad.

Orjan Bohman papekade att hemsidan inte uppdateras med korrekta
uppgifter? Bland annat finns "gamla" ordforanden kvar och uppfodare
med hanvisningsstopp.
V ordforande Ninna Odehag svarade att det endast a'r 2/3 av
kennelinnehavarna som fatt registreringsfb'rbud, da'rav far kenneln finnas
kvar pa uppfodarsidan.
Motesordforanden papekade att det a'r alia medlemmars ansvar att
hemsidan uppdateras och uppmanade medlemmarna att meddela
webbmaster om oriktiga uppgifter finns, sa att dessa kan ra'ttas till.

Revisorernas berattelse godkandes och lades till handlingarna
(Bilaga 9)
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§10 Faststa'IIande av baians- och resultatrakning samt beslut om vinst
eller forlust
Arsmotet konstaterade att SKBK gjort ett minusresultat for 201 1 pa
31 143,14 kronor enligt baians- och resultatrakningen. (Bilaga 8)
En majoritet av Arsmotet beslutade att godkanna och faststalla 201 1 ars
baians- och resultatrakning och balansera uppkomna forlust i ny rakning.

§1 1 Styrelsens rapport om de uppdrag foregaende arsmotet gett
styrelsen
Revideringen av RAS har ej genomforts 201 1 som Arsmotet 2010
beslutade om.
Styrelsen svarade att RAS-dokumentet kommer att revideras och
forankras bland uppfodarna pa ett uppfodarmote under 201 2.

§1 2 Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen
Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 201 1 .

Orjan Bohman lamnade en skriftlig reservation som aven var
underskriven av Inga Sodergren och Reijo Sb'dergren. (Bilaga 10)

A) Beslut om styrelsens forslag till verksamhetsplan
Arsmotet beslutade att godkanna styrelsens forslag till verksamhetsplan
for 2012 med tillagget att en klippkurs ska arrangeras under varen i
Stockholmsomradet samt ett uppfodarmote for att faststalla revideringen
av RAS-dokumentet. (Bilaga 11)

B) Beslut om avgifter for kommande verksamhetsar
Arsmotet foreslog och beslutade om en hbjning av medlemsavgifterna
for medlemmar utanfor Sverige till 300 SEK for fullbetalande medlem
samt 200 SEK for forstagangsmedlem. Medlemsavgifterna for Svenska
medlemmar ar oforandrade. De nya medlemsavgifterna gallerfran och
med 201 3.

C) Beslut om styrelsens forslag till rambudget
Lena Lidsell papekade att budgeten inte balanserar och att
verksamheten 2012 kommer att ga med ett underskott pa minst 6 000
kronor. Dessutom bor budgeten kompletteras med en budget for
klubbens officiella Rasspecial 2012.
Arsmotet beslutade att godkanna rambudgeten efter ovanstaende tillagg.
(Bilaga 12)

^M

Val av ordforande, ordinarie ledamoter och suppleanter i styrelsen
samt beslut om suppleanternas tjanstgoringsordning
'nf°r Arsmotet forelag tva forslag fran Valberedningen, dels fran Peter
Andersson, dels fran Ewa Pajuniemi. Arsmotet beslutade att jobba
utifran forslaget fran Ewa Pajuniemi, som ar sammankallande i
Valberedningen.
(Bilagor13Aoch13B)
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Till ordforande i SKBK valdes Ninna Odehag pa 1 ar.

Till protokollet noteras att Eline Krog och Agneta Odehag bar ytterligare
1 ar vardera i styrelsen som ledamoter.

Till ledamoter pa tva ar valdes:
Jennie Johansson, nyval 2 ar
Josefine Olsson, nyval, 2 ar
Christina Boden, omval 2 ar

Fyllnadsval 1 ar efter Ninna Odehag:
Ewa Pajuniemi, fyllnadsval 1 ar

Suppleanter:
Lena Lidsell, 2 ar och 1 :a suppleant
Eva Byberg, 1 ar och 2:a suppleant

§14 Val av tva revisorer och tva revisorssuppleanter
Till revisor valdes PatrikSonestad, 1 ar omval
Orjan Bohman, 1 ar nyval

Till revisorssuppleanter foreslogs och valdes:
Illka Hast, 1 ar nyval
Thomas Uneholt, 1 ar nyval

§15 Val av valberedning
Till valberedning pa ett ar valdes Nina Engevi, sammankallande samt pa
tva ar Ulrika Norling. Peter Andersson kvarstar med ytterligare 1 ar i
Valberedningen.

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

§17 Ovriga fragor
Arbetsgruppen for RAS rapporterade att en halsoenkat skickats ut till
medlemmar och uppfodare i november 2011 samt till ett 20-tal
medlemmar med aldre hundar (10-11 ar). Enkaten harocksa varit
tillganglig pa SKBKs hemsida. Ett 80-tal svar har inkommit och
arbetsgruppen haller nu pa att sammanstalla resultaten som kommer att
redovisas pa SKBKs hemsida samt i Bedlington-Nytt. Nagon statistik fran
Forsakringsbolagen har inte inhamtats. Halsoenkaten kommer att ligga
till grund for revideringen av RAS-dokumentet under 2012.
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§18 Motets avlutande
Mbtesordfbrande Thomas Uneholt bverlamnade klubban till nyvalda
ordfbranden Ninna Odehag som tackade Arsmbtet for visat intresse och
a'ven Thomas Uneholt som mbtesordfbrande och avslutade motet.

Darefter delade ordfbrande Ninna Odehag ut diplom till 2011 ars
vinstrikaste Bedlington terrier i Sverige och i Norge enligt redovisning i
-Verksamh^tsberattelsen.

C/Dr^

..
ProtoKoWf6fare

Thomas Uneholt
Mbtesordfbrande

Ewa Pajuniemi
Protokollsjusterare

Andreas Storas
Protokollsjusterare

Bilagor:
1) Rbstlangd
2) Dagordning
3) Styrelsens Arsredovisning
4) Styrelsens Verksamhetsberattelse
5) Arsrapport fran Avelsgruppen
6) Arsrapport fran Tavlingskommitten
7) Kassbrens Kassaberattelse
8) Balans- och resultatrakning
9) Revisorernas berattelse
10) Reservation fran Orjan Bohman, Inga Sodergren och Reijo Sodergren
11) Verksamhetsplan for 2012
12) Fbrslag till Rambudgetfbr2012
13 A) Valberedningens fbrslag nr 1
13 B) Valberedningens fbrslag nr 2


