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Vid ATGs styrelsemöte nr 1 2016 beslutades att sekreteraren ska skriva ihop ett referat, eller 
ett nyhetsbrev efter varje styrelsemöte, istället för att vi som tidigare lägger ut hela 
styrelseprotokollet. Detta beslut togs dels för att styrelsen ska kunna ha mer nytta av 
protokollen, då vi på så sätt kan skriva mer utförligt om hur våra diskussioner går och om 
förfarandet i vårt arbete. Dessutom för detta med sig att information kan nå våra medlemmar 
snabbare. Ett styrelsemötesprotokoll måste justeras och läggas till handlingarna på nästa möte 
innan det kan publiceras på vår hemsida. 
 
Februari har varit en hektisk månad för ATGs styrelse, med alla förberedelser inför årsmötet i 
Linköping. En dryg vecka innan årsmötet hade vi ett styrelsemöte där vi gick igenom och 
fastställde handlingarna. Det mest utmärkande i årets upplaga är att rambudgeten har ett 
beräknat och planerat underskott. Detta beror på att klubben under några år ”lagt på hög” för 
att kunna satsa lite extra i år när vi firar vårt 50-årsjubileum.  
 
Andra ärenden som togs upp på detta möte var bl.a. en rapport om att årsboken var klar och 
gått till tryck. De färdiga årsböckerna hämtades på tryckeriet på fredagen innan årsmötet, så 
de som var på plats i Linköping kunde få köpa sitt ex där. 
 
Dessutom diskuterades läget med 6 fall av ögonsjukdomen PRA i Finland. Några 
styrelsemedlemmar har fått frågor från våra medlemmar om vad som händer, och vad 
styrelsen gör åt detta. AU-beslut var redan taget om att vi skickar vår finsktalande vice 
ordförande Terttu till en konferens i ämnet som klubbens finska motsvarighet anordnar den 5 
mars. Vi väntar med spänning på hennes rapport därifrån. Ordförande AnnChristin har haft 
mailkorrespondens med Pirjo Hjelm, som varit drivande i frågan i Finland. Ett brev från Pirjo 
finns på vår hemsida. 
 
Den 27-28 februari hade vi årsmöteshelg på Scandic Linköping väst. Vi hade en väldigt 
trevlig helg och föreläsningarna på lördagen blev mycket lyckade. Det var fascinerande att 
höra på Per Jensen och hans berättelser om att forskningen visat att våra hundar är så otroligt 
kloka! För den som vill läsa mer kan jag rekommendera vetenskapsbloggen på hemsidan 
http://www.perjensen.se. Dessutom har Per skrivit några böcker, och de två senaste ”Hunden 
som skäms” och ” Hur smart är din hund?” hade han med sig för försäljning. 
 
Intervjun med Maureen var också väldigt trevlig, och mycket intressant för oss 
airedaleterriernördar att få höra om alla kända hundar och människor från förr, och alla 
Maureens framgångar med sina airedaleterrier. Som extra knorr avslutades det hela med att 
ordföranden tillkännagav att Maureen fr.o.m. nu är hedersmedlem i AiredaleTerrierGillet! Det 
var många år sedan vi fick någon ny hedersmedlem, och nu har ATG fem stycken. 
 



Årsmötet gick lugnt tillväga som vanligt. Ny styrelsemedlem blev Lena Lindblom som valdes 
in som suppleant på två år. Dessutom valdes Hans Svensson som ordinarie ledamot på två år, 
efter att ha fungerat som adjungerad kassör det senaste året. Styrelsen tackar våra avgående 
medarbetare, Kerstin Edeen och Helene Gustafsson för gott samarbete! 
 
Nämnas kan också att under årsmötet diskuterades dilemmat vi har i vår ras att alldeles för få 
röntgar höfter och deltar i BPH/MH med sina hundar. Inte ens alla uppfödare låter 
mentalbeskriva sina avelshundar. Vi är långt ifrån att uppfylla det mål finns beskrivet i vårt 
RAS, om att minst 50% av årskullarna ska höftledsröntgas och mentalbeskrivas.  
 
I samband med årsmötet delades även pokaler och vandringspriser ut till alla duktiga 
airedaleterriers med mattar och hussar som lyckats bra i olika tävlingssammanhang under 
2015. 
 
Efter årsmötet höll styrelsen ett konstituerande möte där vi beslutade att Terttu fortsätter som 
vice ordförande, Hans är kassör och undertecknad fick fortsatt förtroende som sekreterare. 
Som representant för ATG vid årets TF(Terrierfullmäktige) i april skickar vi AnnChristin. Vi 
införde också en ny kommitté, PR-kommittén, där jag har fått i uppgift att vara 
sammankallande, samt att engagera några ytterligare som kan hjälpa till att komma på bra 
idéer om hur vi ska få vår fantastiska ras att växa i antal. 
 
/Karin Marjamaa, ATGs sekreterare 2016-03-05 

 


