
 

 

Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Welshterrierklubben 2022-02-26 
 

Tid Lördagen 2022-02-26, kl 1400 

Plats Digitalt möte (Messenger) 

Närvarande: Britt-Marie Lövgren Ola Nilsson 

Ingegärd Mathiesen Jörgen Mathiesen 

Gunnar Dan Jensen Marianne Pedersen 

Bengt Håkansson Birgitta Wennbom 

Anders Rhodin Ewa Rhodin 

Turid Eriksson Mats O. Eriksson 

Camilla Lindkvist 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande Britt-Marie Lövgren förklarar mötet öppnat. 

§2 Justering av röstlängden. 

Ingen justering av röstlängden. 13 medlemmar är närvarande  

5 3  Val av ordförande för klubbmötet 

Till mötesordförande väljs Mats Eriksson. 

§4  Styrelsens anmälan av protokollförare för mötet. 

Styrelsen anmäler Ola Nilsson till protokollförare  

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

ska justera protokollet. 

Klubbmötet beslutar att välja Gunnar Dan Jensen och Bengt Håkansson till justerare 

samt rösträknare. 

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 

Närvarande medlemmar har full närvaro- och yttranderätt. 

  



§7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Mötet anser att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst via hemsida, tidning och facebook 

samt utskick till de medlemmar som har anmält sig. 

§8 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs.  

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning samt revisorernas 

berättelse. 

Verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning har tillställts årsmötet i 

samband med kallelsen.  

Dokumenten gås igenom. 

Revisorernas berättelse läses upp. 

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och balans- och 

resultatredovisningen samt att godkänna och lägga revisorernas berättelse till 

handlingarna. 

 

§10  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust 

Förlust på ca 6tkr (hälsoenkäten) förs över till nästa år. 

Mötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning och att överföra resultatet i ny 

räkning. 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet 
beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§10  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust 

Noteras en förlust på ca 9tkr, orsakad av kostnaden för hälsoenkäten. 

Årsmötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning och att överföra resultatet i 

ny räkning. 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet. 

§12  Beslut om verksamhetsplan, avgifter och rambudget 

Verksamhetsplan 

Redovisas verksamhetsplan för 2022.  

Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att arbeta efter denna. 

 

 



Avgifter för kommande verksamhetsår 

Årsmötet beslutar att höja medlemsavgifter från och med 2023 med 25kr, vilket 

innebär följande: 

aktiv medlem  325 kr  

familjemedlem  125 kr  

utlandsmedlem  325 kr  

valpköpare via uppfödare 125 kr. 

Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Årsmötet godkänner styrelsens förslag till rambudget med tillägget att  

de 10 tkr som finns reserverade för framtiden (”Ändamålsbestämda medel”) ska 

reserveras för klubbens jubileum 2023. 

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

suppleanternas tjänstgöringsordning. 

Årsmötet väljer styrelse utifrån valberedningens förslag enligt nedan: 

Ordförande 

Britt-Marie Lövgren, Boxholm omval på 1 år. 

Ledamöter 
Ingegärd Mathiesen, Landsbro nyval på 2 år 
Bengt Håkansson, Västra Frölunda  nyval på 2 år 
 
Kvarstår 
Gunnar Dan Jensen, Danmark  mandatperiod till 2023 
Ola Nilsson, Strömstad  mandatperiod till 2023 
 

Suppleanter 

1:a suppleant Camilla Lindkvist, Älvsbyn  nyval på 1 år 

2:a suppleant Kerstin Lidén, Gärsnäs  nyval på 1 år 

§14  Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att välja Annica Frohm, Onsala, till 

förste revisor och Mats Eriksson, Enhörna, till andre revisor. 

Som revisorssuppleant väljs Kerstin Gottfridsson, Rättvik, på ett år.  

 

§ 15 Val av valberedning 

Årsmötet beslutar att till valberedning välja Birgitta Wennbom för två år och Jörgen 

Mathiessen för ett år. 

 

§ 17 Övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller inkomna motioner som 

anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet. 

• Motion 1 (Birgitta Wennbom) angående ändring av nuvarande valphänvisning till 
utökning med danska och norska uppfödare. Alternativt (om motionen avslås): 
norska och danska uppfödare ska inte stå med på uppfödarlistan. 

• Motion 2 (Birgitta Wennbom) angående ökat underlag för Årets welsh – samtliga 

welshar som tävlat i Sverige under året ska få delta.. 



• Motion 3 (Birgitta Wennbom) angående kvalificerade domare till Welshspecialen 

och angående lägsta deltagande för anordnande av specialen. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionerna 1 och 2 men avslå motion 3. 
 
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 
 

§18 Mötets avslutande. Avtackanden. 

Ordförande Britt-Marie Lövgren tackar mötesordförande Mats Eriksson. Likaså 

avtackas Anders Rhodin för dennes arbete med valberedningen. 

Avgående styrelsemedlemmarna Felicia Lindkvist och Marie Näslund avtackas i sin 

frånvaro. 

 

Ordförande Bitte Lövgren förklarar därefter årsmötet avslutat. 

 
Mötesordf Sekreterare Justeras Justeras 

___________________________________________________________________ 

Mats Eriksson Ola Nilsson Gunnar Dan Jensen Bengt Håkansson 

 

  



 

 

Justering av personval enligt §§13 - 15 vid Svenska Welshterrierklubbens årsmöte 

2022-02-26 enligt beslut vid digitalt möte. 

Årsmötet väljer styrelse utifrån valberedningens förslag enligt nedan: 

Ordförande 

Britt-Marie Lövgren, Boxholm omval på 1 år. 

Ledamöter 
Ingegärd Mathiesen, Landsbro nyval på 2 år 
Bengt Håkansson, Västra Frölunda  nyval på 2 år 
 
Kvarstår 
Gunnar Dan Jensen, Danmark  mandatperiod till 2023 
Ola Nilsson, Strömstad  mandatperiod till 2023 
 

Suppleanter 

1:a suppleant Camilla Lindkvist, Älvsbyn  nyval på 1 år 

2:a suppleant Kerstin Lidén, Gärsnäs  nyval på 1 år 

§14  Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att välja Annica Frohm, Onsala, till 

förste revisor och Mats Eriksson, Enhörna, till andre revisor. 

Som revisorssuppleant väljs Kerstin Gottfridsson, Rättvik, på ett år.  

 

§ 15 Val av valberedning 

Årsmötet beslutar att till valberedning välja Birgitta Wennbom för två år och Jörgen 

Mathiessen för ett år. 

 
 

Mötesordf Sekreterare Justeras Justeras 

___________________________________________________________________ 

Mats Eriksson Ola Nilsson Gunnar Dan Jensen Bengt Håkansson 

 


