
Protokoll	  från	  årsmötet	  i	  Airedale	  Terrier	  Gillet	  17	  mars	  2018	  i	  Göteborg.	  

1. Årsmötets	  öppnande	  
Ordförande	  Katarina	  Sundberg	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  

2. Justering	  av	  röstländen	  

Röstlängden	  justerades	  och	  22	  medlemmar	  befanns	  vara	  närvarande.	  
3. Val	  av	  ordförande	  till	  mötet	  

Till	  ordförande	  för	  mötet	  valdes	  Alf	  Andersson.	  

4. Styrelsens	  anmälan	  om	  protokollförare	  vid	  mötet.	  
Styrelsen	  anmälde	  att	  Kerstin	  Ekegren	  som	  protokollförare	  

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

justera	  protokollet.	  
Till	  justeringsmän	  valdes	  Ann-‐Marie	  Figved	  och	  Gulli	  Sandin	  

6. Beslut	  om	  närvaro-‐	  och	  yttranderätt	  förutom	  av	  ATGs	  medlemmar	  
Den	  enda	  icke-‐medlemmen	  som	  befann	  sig	  befanns	  på	  mötet	  medgavs	  närvaro-‐	  och	  
yttranderätt.	  

7. Fråga	  om	  mötet	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst	  
Kallelse	  har	  funnit	  i	  julnumret	  av	  klubbtidningen	  samt	  på	  hemsidan	  och	  på	  Gillets	  
facebooksida,	  vilket	  årsmötet	  befann	  vara	  stadgeenligt	  

8. Fastställande	  av	  dagordningen	  
Dagordningen	  godkändes	  av	  årsmötet	  

9. Styrelsens	  årsredovisning,	  balans-‐	  och	  resultaträkning,	  redogörelse	  för	  arbetet	  med	  

avelsfrågor	  samt	  revisorernas	  berättelse.	  
Verksamhetsberättelsen	  genomlästes,	  kassören	  Hans	  Svensson	  redogjorde	  för	  balans-‐	  och	  
resultaträkningen.	  Redogörelsen	  för	  arbetet	  med	  avelsfrågor	  förelåg	  i	  skriftlig	  form.	  

Revisionsberättelsen	  upplästes	  av	  mötesordföranden.	  
10. Fastställande	  av	  balans-‐	  och	  resultaträkning	  samt	  de	  beslut	  om	  enligt	  dessa	  uppkommen	  

vinst	  eller	  förlust.	  

Den	  uppkomna	  förlusten	  föreslogs	  av	  kassören	  överföras	  till	  nästkommande	  års	  räkning,	  
vilket	  godkändes	  av	  årsmötet	  

11. Styrelsens	  rapport	  om	  de	  uppdrag	  föregående	  årsmöte	  givit	  till	  styrelsen.	  

Uppmaningen	  från	  förra	  årets	  årsmöte	  om	  att	  uppmärksamma	  ED-‐statusen	  hos	  
airedaleterriern	  kommer	  att	  behandlas	  i	  en	  specifik	  fråga	  i	  årets	  kommande	  hälsoenkät.	  

12. Beslut	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  

Årsmötet	  beviljade	  enhälligt	  styrelsen	  ansvarsfrihet.	  
13. A.	  Beslut	  om	  styrelsens	  förslag	  till	  verksamhetsplan	  

	  	  	  	  	  Årsmötet	  godkände	  den	  föreliggande	  verksamhetsplanen	  

B.	  Beslut	  om	  avgifter	  för	  kommande	  verksamhetsår	  
Årsmötet	  beslöt	  att,	  på	  styrelsens	  förslag,	  höja	  medlemsavgiften	  för	  fullbetalande	  medlem	  	  	  	  	  
till	  250	  kr	  samt	  för	  utländsk	  medlem	  till	  300	  kr.	  Medlemsavgiften	  för	  familjemedlemmar	  

och	  valpköpare	  blir	  dock	  oförändrad	  
C.	  Beslut	  om	  styrelsens	  förslag	  till	  rambudget	  
	  	  	  	  Kassören	  redogjorde	  för	  rambudgeten	  vilken	  godkändes	  av	  årsmötet.	  

14. Val	  av	  ordförande,	  ordinarie	  ledamöter	  och	  suppleanter	  i	  styrelsen	  enligt	  §8	  i	  ATGs	  stadgar	  
samt	  beslut	  om	  suppleanternas	  tjänstgöringsordning.	  



På	  valberedningens	  förslag	  valde	  årsmötet:	  

Ordförande:	   	  
Katarina	  Sundberg	   Omval	  	   1	  år	  
	  

Ordinarie	  ledamöter:	  
Kerstin	  Ekegren	   Omval	  	   2	  år	  
Hans	  Svensson	   Omval	   2	  år	  

	  
	  Suppleant:	  
Tina	  Wallin	   Nyval	  	   2	  år	  

Lotta	  Streijffert	   Fyllnadsval	   1	  år	  
Suppleanternas	  tjänstgöringsordning	  bestämdes	  till	  1)	  Tina	  Wallin	  och	  2)	  Lotta	  Streijffert	  
	  

(Dodo	  Sandahl	  och	  Terttu	  Lardner	  kvarstår	  i	  styrelsen	  ytterligare	  ett	  år)	  	  
	  

15. Val	  av	  två	  revisorer	  och	  två	  revisorssuppleanter	  enligt	  §9	  i	  ATGs	  stadgar	  
På	  valberedningens	  förslag	  valde	  årsmötet:	  
Revisorer:	  
Susanne	  Gussing	   Omval	  	   1	  år	  

Mats	  Gellerstig	   Omval	   1	  år	  
Revisorssuppleanter:	  
Lars	  Inge	  Nilsson	   Omval	  	   1	  år	  

Michael	  Holm	   Omval	  	   1	  år	  
16. Val	  av	  valberedning	  enligt	  §10	  i	  ATGs	  stadgar	  

Årsmötet	  valde:	  

AnnChristin	  Molin,	  sammankallande	  	   Omval	  	   1	  år	  
Eva	  Persson	   	   	   Nyval	  	   2	  år	  
AnnBritt	  Dahlberg	   	   	   Nyval	  	   1	  år	  

17. Beslut	  om	  omedelbar	  justering	  av	  punkterna	  14-‐16	  
Punkterna	  14-‐16	  förklarades	  omedelbart	  justerade.	  

18. Övriga	  ärenden	  som	  av	  styrelsen	  hänskjutits	  till	  årsmötet	  eller	  som	  senast	  två	  veckor	  innan	  

årsmötet	  anmälts	  till	  styrelsen.	  Anmälan	  av	  sådant	  ärende	  skall	  vara	  skriftligt.	  Till	  ärendet	  
skall	  styrelsen	  för	  behandling	  av	  årsmöte	  avge	  yttrande	  och	  lämna	  förlag	  till	  beslut.	  Väcks	  
vid	  ordinarie	  årsmöte	  förlag	  i	  ett	  ärende	  som	  inte	  finns	  medtaget	  under	  punkt	  18	  kan,	  om	  

årsmötet	  så	  beslutar,	  ärende	  tas	  upp	  till	  behandling	  men	  inte	  till	  beslut.	  
Inga	  motioner	  eller	  propositioner	  förelåg	  men	  ett	  brev	  från	  Kerstin	  Edeen	  betitlat	  ”Valptest”	  
med	  tips	  till	  airedaleterrieruppfödarna	  att	  låta	  valptesta	  sin	  avalpkullar	  innan	  leverans,	  

upplästes	  av	  Kerstin	  Ekegren.	  
Dodo	  Sandahl	  informerade	  om	  att	  styrelsen	  under	  året	  kommer	  att	  se	  över	  frågan	  om	  

valphänvisning	  på	  Gillets	  hemsida	  och	  att	  något	  slags	  krav	  på	  uppfödarnas	  deltagande	  i	  
Gillets	  aktiviteter	  för	  att	  få	  informera	  om	  sina	  valpkullar	  där	  kommer	  att	  införas.	  

19. Nya	  typstadgar	  för	  rasklubb	  
Kerstin	  Ekegren	  informerade	  kortfattat	  om	  de	  nya	  typstadgar	  SKK	  infört	  för	  rasklubbar	  och	  
som	  härmed	  implementerades	  av	  AiredaleTerrierGillet.	  
	  



20. Årsmötet	  avslutas.	  

Mötesordföranden	  tackade	  för	  förtroendet	  och	  avslutade	  mötet.	  
	  

Vid	  protokollet:	   	   	   …………………………………………………………………	  

	   	   	   	   Kerstin	  Ekegren	  (mötessekreterare)	  

Justeras:	   	   	   …………………………………………………………………	  

	   	   	   	   Alf	  Andersson	  (mötesordförande)	  
	  

	  

Justeras:………………………………………………	   	   …………………………………………………………….	  

Ann-‐Marie	  Figved	  (justerare)	   	   Gulli	  Sandin	  (justerare)	  


