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Protokoll för vid Specialklubben för Shih-Tzu, årsmöte
den 17 april 2021 via TEAMS.
§1 Mötets öppnande:
Ordförande Kathleen Berggren, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2 Justering av röstlängd
Företogs upprop och 40 röstberättigade medlemmar var närvarande.

§3 Val av ordförande för årsmötet
Förslag kom på Sara Nordin.
Beslut att välja Sara Nordin som ordförande för mötet.

§4 Styrelsens anmälan av protokollförare för mötet.
Magdalena Nilsson-Kerttu anmäldes av SST´s styrelse till att föra protokoll vid mötet.

§5 Val av två justeringspersoner, som tillsammans med mötesordföranden justerar protokollet.
Beslut att välja Siv Engstrand och Hans Almgren till justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med
mötesordförande justera mötesprotokoll.

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt vid mötet förutom personer enligt §7 mom 4.
Inga övriga personer närvarande.

§7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse har funnits på klubbens hemsida samt publicerats i Specialklubbens tidning Bulletinen och
Facebook.
Beslut att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
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§8 Fastställande av dagordningen.
Rättelse under § 12 att det endast avser år 2019.
Beslut att efter denna justering godkändes dagordningen.

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 med balans- och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Detta gicks noggrant igenom av kassören, sammankallande i avelskommitén samt revisorerna.
Utställningskommitténs verksamhetsberättelse saknades i handlingarna, sammankallande läste upp
denna. Styrelsen kommer att komplettera handlingarna på hemsidan med detta.

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning 2019 samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
Beslut att fastställa balans- och resultaträkningen för 2019. Förlusten överförs i ny räkning.

§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen.
Styrelsen hade inte fått några uppdrag

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019.
Beslut att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
2019.

§13 Styrelsens verksamhetsberättelse 2020 med balans- och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Detta gicks noggrant igenom av kassören, sammankallande i avelskommitén, sammankallande i
utställningskommittén samt revisorerna.

§14 Fastställande av balans- och resultaträkning 2020 samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
Beslut att fastställa balans- och resultaträkningen för 2020. Vinsten överförs i ny räkning.
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§15 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen.
Styrelsen hade inte fått några uppdrag.

§16 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020.
Beslut att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
2020.

Mötet ajourneras från 14.35 till 14.45

§17 A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Beslut att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.

B) Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Beslut att lägga 10 000 kr på PR, Reklam och Sponsring. Efter detta godkändes rambudgeten.

C) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Beslut oförändrade avgifter 2021.

§18 A) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Beslut att ordinarie ledamöter är 6 och 2 suppleanter i styrelsen.

B) Val av ordförande på 1 år.
Förslag från valberedningen Kathleen Berggren
Beslut: Valdes Kathleen Berggren till klubbens ordförande, mandattid 1 år.

C) Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år.
Förslag från valberedningen: Magdalena Nilsson-Kerttu, Rose-Marie Johansson och Hans Almgren.
Beslut: Valdes Magdalena Nilsson-Kerttu, Rose-Marie Johansson och Hans Almgren till ordinarie
ledamöter på 2 år.

SN

SE

HA

4
D) Val av 2 suppleanter på 1 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Förslag från valberedningen Hannah Karlsson och Marie Axelsson. Förslag från årsmötet Leslie-Anne
Bergqvist och Maria Frimodig.
Sluten votering.
Beslut: Valdes Hannah Karlsson och Maria Frimodig som suppleanter på 1 år. Suppleanternas
tjänstgöringsordning 1. Hannah Karlsson och 2. Maria Frimodig.

§19 Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter enligt §9 i dessa stadgar.
Förslag från valberedningen till revisorer Annika Malmhäll och Harald Andersson på 1 år.
Beslut: Valdes Annika Malmhäll och Harald Andersson till revisorer på 1 år.
Fanns inga förslag på revisorssuppleanter från valberedningen. Förslag från årsmötet Maria Hagman
och Britt Hallberg.
Beslut: Valdes Maria Hagman och Britt Hallberg till revisorssuppleanter på 1 år.

§20 Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar.
Lena Rehn har 1 år kvar av mandattiden.
Förslag från årsmötet Anette Håkansson, Lars Bergqvist, Linnea Berg och Susanne Andreasson.
Sluten votering för posten sammankallande.
Beslut: Lena Rehn valdes som sammankallande för valberedningen på 1 år.

Sluten votering för 1 person till valberedningen på 2 år.
Beslut: Lars Bergqvist valdes till valberedningen på mandattid på 2 år.

Sluten votering för fyllnadsval till valberedningen på 1 år.
Beslut: Anette Håkansson valdes till valberedningen på 1 år.

§21 Beslut om omedelbar justering av punkterna 18-20.
Beslut att anse punkterna 18-20 vara omedelbart justerade.
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§22 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmar anmälts
till styrelsen för behandling av årsmötet.
Motion 1/2020: Magdalena Nilsson-Kerttu och Mia Hagman yrkade att styrelsen fortsättningsvis
använder sig av digital signering, att protokollen läggs ut på hemsidan utan några dröjsmål. Styrelsen
yrkade avslag på motionen. Motionärerna valde att dra tillbaka motionen.

Motion 2/2020: Magdalena Nilsson-Kerttu och Mia Hagman yrkade att en rutin tas fram hur man
hanterar skrivelser från medlemmar, så medlemmar vet att skrivelse har hanterats av styrelsen och
vilka ev beslut pga. skrivelsen styrelsen har tagit. Styrelsen yrkade bifall på motionen.
Beslut: Årsmötet väljer att bifalla denna motion i enlighet med styrelsen.

Motion 3/2020: Magdalena Nilsson-Kerttu och Mia Hagman yrkar på att styrelsen tar det ekonomiska
ansvaret för Tibethundsutställningen, samt att stockholmskretsen fortfarande står för utställningens
genomförande i samarbete med tibethundskommitén. Styrelsen yrkade avstyrkande på denna motion.
Beslut: Efter handuppräckning så bifaller årsmötet denna motion.

Motion 4/2020: Victoria Frimodig yrkade på att topplistornas räknesätt skall göras om. Att man
endast får poäng för de deltagande hundarna, samt att man får poäng för BIS placering med valp på
samma sätt som med en veteran. Styrelsen yrkade avstyrkande på denna motion.
Beslut: efter handuppräckning avstyrker årsmötet denna motion i enlighet med styrelsens yrkande.

Motion 1/2021: Yvonne Wikström-Frid yrkade på att SST skall kontakta SVKTR för att meddela vårt
intresse för att bli rasklubb i SVKTR. Styrelsen yrkade avstyrkande på denna motion.
Beslut: Årsmötet väljer att avstyrka denna motion i enlighet med styrelsens yrkande.

Motion 2/2021: Inger Ekström och Sverre Lindqvist yrkade på att SST skall lägga klubben vilande
samt att ta kontakt med SDHK för att ansluta sig som rasklubb. Styrelsen yrkade avstyrkande på
denna motion.
Beslut: Årsmötet väljer att avstyrka denna motion i enlighet med styrelsen yrkande.

§23 Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17
kan, om årsmötet så beslutat, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Inget uppkom.
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§24 Mötet avslutas
Ordförande Sara Nordin tackar för ett trevligt årsmöte, önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete
och lämnar över till vald ordförande att avsluta mötet. Kathleen Berggren tackar för att återigen ha fått
förtroendet att leda klubben ännu ett år. Därefter avslutar hon mötet. Därefter delades förtjänsttecken
ut till Magdalena Nilsson-Kerttu.

Vid Protokollet

Boden 2021Magdalena Nilsson-Kerttu

Sara Nordin

Siv Engstrand

Mötesordförande

Justerare
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