
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE I AIREDALETERRIERGILLET 
Linköping söndagen 28 februari 2016 
 

§1. Ordförande Ann-Christin Molin hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§2. Röstlängden justerades – 19 medlemmar närvarande. 

 
§3. Som ordförande för årsmötet valdes Dodo Sandahl. 

 
§4. Styrelsen anmälde Karin Marjamaa till protokollförare vid mötet. 

 
§5. Till justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet valdes Elisabeth Svane och Åsa Vinnerberg. 
 

§6. På årsmötet deltog endast ATGs medlemmar. 
 

§7. Årsmötets deltagare ansåg årsmötet vara stadgeenligt utlyst genom kallelse i 
AiredaleTerriern, på ATGs hemsida och Facebooksida. 

 
§8. Dagordningen fastställdes. 

 
§9. Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor 

godkändes. 
Balans- och resultatredovisningen samt revisionsberättelsen lästes upp och 
godkändes. 

 
§10. Årsmötet beslutade att fastställa 2015 års balans- och resultaträkning och balansera 

uppkomna överskott i ny räkning. 
 

§11. Styrelsen rapporterade om de uppdrag de gavs av föregående årsmöte. 
Visitkort har tryckts upp att dela ut till intresserade vid olika aktiviteter.  
Styrelsen rapporterade att de tagit fram en kostnadsberäkning för att inkludera 
årsboken som nr 1 av tidskriften AiredaleTerriern.  
En jubileumsalmanacka 2016 med historiska bilder har tryckts upp och funnits till 
försäljning. 
Arbete pågår med att göra delar av hemsidan åtkomlig endast för medlemmar. Detta 
kommer att vara i funktion inom kort. 

 
§12. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015. 

 
§13. A: Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 med tillägg 

av fler trimkurser. 
 
B: Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för alla medlemmar utom 
valpköparmedlemmar, där avgiften höjs från 25 till 50 kronor för kommande 
verksamhetsår (2017).  
 
C: Årsmötet beslöt fastställa den av styrelsen föreslagna rambudgeten med totala 
intäkter av 105 900 kronor, kostnader av 130 300 kronor och ett beräknat negativt 
resultat på 24 400 kronor.  
 



§14. Enligt valberedningens förslag valde årsmötet följande styrelse: 
 
Ordförande  1 år  
AnnChristin Molin  omval 
 
Ordinarie ledamöter 2 år 
Kerstin Ekegren   omval 
Hans Svensson   nyval 
 
Suppleant  2 år 
Lena Lindblom  nyval 
 
Terttu Lardner och Karin Marjamaa har 1 år kvar på sina mandatperioder som 
ordinarie ledamöter. 
 
Susanne Sarezäter har 1 år kvar på sin mandatperiod som suppleant. 
Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara 
1. Susanne Sarezäter 
2. Lena Lindblom 

 
§15. Enligt valberedningens förslag valde årsmötet: 

 
Revisorer  1år 
Susanne Gussing   omval 
Dodo Sandahl   nyval 
 
Revisorsuppleanter 1 år 
Michael Holm   omval 
Lars-Inge Nilsson  omval 

 
§16. Till valberedning valde årsmötet: 

Helene Jormeus, sammankallande och ledamot på 1 år. 
Petra Stenkula, ledamot på 2 år. 
Fyllnadsval av Inga-Lena Selander som ledamot på ett år. 

 
§17. Beslutades att omedelbart justera punkterna 14-16. 

 
§18. Inga motioner har inkommit till styrelsen. Däremot har styrelsen tacksamt tagit emot 

ett brev från Maria Juslin (bifogas). Med anledning av detta brev hålls en diskussion 
kring hur vi ska få våra medlemmar att delta med sina airedaleterrier på tester som 
t.ex. höftröntgen och BPH. Inget beslut fattades i detta ärende. 

 
§19. Årsmötet avslutades. 

 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
……………………………………….  ………………………………………. 
Karin Marjamaa   Dodo Sandahl 
    (mötesordförande) 
 



 
 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
………………………………………..  ……………………………………….. 
Elisabeth Svane   Åsa Vinnerberg 


