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Protokoll fört vid Specialklubben för Shih Tzu, årsmöte den 9 april 2022  

i Litslena Bygdegård, Grillby. 

 

§ 1 Mötets öppnande. 
Ordförande, Kathleen Berggren, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Justering av röstlängden. 
Företogs upprop och 17 röstberättigade medlemmar var närvarande. 
 

§ 3 Val av ordförande för årsmötet. 
Valberedningen föreslog Sara Nordin. 
Beslut att välja Sara Nordin till ordförande för mötet.  
 

§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet. 
Kathleen Berggren anmäldes av SSTs  styrelse till att föra protokoll vid mötet. 
  
§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordförande skall justera protokollet. 
Beslut att välja Siv Engstrand och Matz Andersson till justerare, tillika rösträknare, att 
tillsammans med mötesordföranden, justera mötets protokoll. 
 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt, förutom medlem och av personer enligt §7 
mom 4.  
Samtliga utom mötesordförande på mötet är medlemmar. 
 

§ 7 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Kallelse har funnits på klubbens hemsida, publicerats i Specialklubbens tidning Shih Tzu 
Bulletin samt på Facebook..  
Beslut att mötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 8 Fastställande av dagordning. 
Beslut att dagorningen godkändes.. 
 

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning 
samt revisorernas berättelse.  
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Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen sida för sida och gav mötet möjlighet att ställa 
frågor. 
Nils-Olof Bratt gick igenom balans- och resultaträkningen. 
Harald Andersson föredrog revisorernas berättelse. 
 

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust.  
Beslut att fastställa balans- och resultaträkning för år 2021. Vinsten på 28 780 kronor fördelas 
enligt följande -  25 000 kronor sätts in på kontot för kommande domarkonferens och resterande 
3 780 kronor förs över i ny räkning. 
 
§ 11Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Beslut att i enlighet med revisorernas förslag bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret 2021.  
 
§ 12 
a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
Beslut att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.  
 
b. Beslut om styrelsens förslag till budget. 
Beslut att godkänna styrelsens förslag till budget för 2022. 
 
c. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår, 2022 
Beslut Oförändrade avgifter. 
Fullbetalande medlem: 300 SEK, Familjemedlem: 50 SEK, Gåva till valpköpare i Sverige: 150 
SEK. Gåva till valpköpare utrikes: 200 SEK, Medlem EU: 400 SEK, Medlem övriga Europa: 460 
SEK, Medlem utanför Europa 510 SEK. 
 
§ 13 
a.  Fastställande  av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.  
Beslut att ordinarie ledamöter är 6 st och 2 suppleanter i styrelsen.  
 
b. Val av ordförande på 1 år 
Förslag från valberedningen Petra Forslund. 
Beslut: Valdes Petra Forslund till klubbens ordförande, mandattid 1 år. 
 
c. Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år 
Förslag från valberedningen: Nils-Olof Bratt, Ulla Olsson och Victoria Frimodig. 
Beslut: Valdes Nils-Olof Bratt, Ulla Olsson och Victoria Frimodig till ordinarie ledamöter på 2 
år. 
Fyllnadsval på 1 år ordinarie ledamot (Hans Almgren lämnade sin plats) 
Förslag från valberedningen Mia Hagman. 
Beslut: Valdes Mia Hagman. 
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d. Val av 2 suppleanter på 1 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
Förslag från valberedningen: Marie Axelsson och Maria Frimodig. 
Förslag från mötet: Matz Andersson och Leslie-Anne Bergqvist. 
Efter sluten votering blev resultatet enligt följande: Matz Andersson 12 röster, Maria Frimodig 
11 röster, Marie Axelsson 6 röster och Leslie-Anne Bergqvist 5 röster. 
Beslut: Valdes Matz Andersson och Maria Frimodig som suppleanter på 1 år. Suppleanternas 
tjänstgöringsordning enligt ovanstående uppställning. 
 
§ 14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa stadgar. 
Förslag från valberedningen till revisorer Harald Andersson och Annika Malmhäll på 1 år.  
Beslut: Valdes Harald Andersson och Annika Malmhäll till revisorer på 1 år . 
 

Förslag från Valberedningen till revisorssuppleanter Ingrid Nilsson och Towa Granström på 1 
år.  
Beslut: Valdes Ingrid Nilsson och Towa Granström till revisorssuppleanter på 1 år .  
 

§ 15 Val av valberedningen enligt § 10 i dessa stadgar. 
Förslag från valberedningen Siv Engstrand. (Lars Bergqvist har 1 år kvar) 
Mötet föreslår även att Lena Rehn ska ingå i valberedningen. 
Beslut: Mötet beslutar att välja Siv Engstrand som sammankallande på 1 år och Lena Rehn på 2 
år. 
 

§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
Enligt stadgarna direkt justeras punkterna 13-15 av ordförande samt båda justeringsmännen.  
Bif bilaga.  
 

§ 17 Övriga ärenden som av specialklubbens styrelse hänskjutits till årsmötet eller som 
av medlem anmält till styrelsen för behandling på mötet. Anmälan om sådant ärende 
skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast åtta veckor före årsmötet.  
Inga inkomna motioner.  
En proposition från styrelsen angående tidningen Shih Tzu Bulletin med ett förslag på att första 
numret varje år ska utformas som en årsbok. Innehållet baseras på det som hänt under året 
innan, bästa shih tzu, statistik m m. 
Beslut att: utforma tidning nr 1 av Shih Tzu Bulletin som en årsbok fr o m nr 1 2023. 
 
§ 18 Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under §16 
kan, om årsmötet så beslutat, ärendet tas upp till behandling men inte beslutas.  
 
§19 Hedersutmärkelser i klubben 
Årsmötet beslutade att dela ut hedersmedlemskap till 2 medlemmar i klubben. 
 
Hedersmedlem: Rolf Enbjörn 
Motivering: Rolf har i många år lagt ned mycket kraft och energi samt varit engagerat i vår ras 
och vårt arbete i klubben. Han har mångårig erfarenhet som revisor i både kretsen och klubben. I 
kretsarbetet var han ofta behjälplig med skilda uppgifter, det finns otaliga skyltmaterial som Rolf 
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tagit fram och sedan skänkt dem till kretsen. Han har också i många år dokumenterat våra 
hundar genom sina fotografier. 
 
Hedersmedlem: Ewa Marie Lindquist 
Motivering: Ewa Marie har varit både kretsledare och kassör i Stockholmskretsen.  
• Varit SSTs kassör 2005 till början av 2012  
• Varit SSTs revisor under perioden 2013 till 2018  
• Tilldelats klubbens förtjänsttecken 2012  
Dessutom har Ewa Marie varit delaktig i arrangemangen vid både Midvinterspecialen och 
Tibethundsutställningarna. Ewa Marie har alltid skött sina uppdrag med bravur och varit 
behjälplig när det har behövts. 
 

§ 19 Mötets avslutande:  
Ordförande Sara Nordin tackar för ett trevligt årsmöte, och önskar den nya styrelsen lycka till i 
sitt arbete och lämnar därmed över ordförandeklubban till vald ordförande att avsluta mötet. 
Petra Forslund tackar för förtroendet att leda klubben, och alla närvarande för visat intresse och 
avslutar mötet. Hon tackar Sara Nordin för ett väl genomfört årsmöte och överlämnar en blomma 
och en blomstercheck. 
  
Kathleen Berggren överlämnar vandringspriset  (tennmuggen som klubben fick på 
Kennelfullmäktige 2019 när SST fyllde 50 år – och som ska följa ordförandeskapet i klubben) till 
Petra Forslund och önskar lycka till!  
 
Därefter delades ett förtjänsttecken till Susanne Sarmell ut. 
Motivering: Susanne arbetar i det tysta och syns samt hörs inte så mycket, men hon har under 
många år arbetat för klubben, under många år i Stockholmskretsen. Hon har suttit i AK och varit 
med och planerat domarkonferens och uppfödarhelgen i Jönköping. Hon har också suttit i UK 
samt räknat topplistan och nu sitter Susanne i tidningsgruppen. 
 
Avgående ledamöter i styrelsen – Kathleen Berggren, Hans Almgren och Hannah Karlsson – 
samt från valberedningen Anette Håkansson avtackades med en blomma och blomstercheck. 
 
 
 

Vid protokollet  
 

 

Kathleen Berggren 
 

 

Justeras  
 

_______________ _______________             _________________ 
Sara Nordin   Matz Andersson  Siv Engstrand 
Mötesordförande  Justerare  Justerare 


