
Svenska Terrier Brasileiroklubben 
 

Årsmöte 20200215 Rotebro 

 
 

1, Mötets öppnande: 
2019 års ordförande Nina Rudebrand hälsar alla välkomna samt öppnar mötet. 

 
2, Justering av röstlängd: 
31 närvarande. Av dessa är 29 medlemmar, Anso Pettersson är inbjuden för att vara 
mötesordförande och Anja Svensson deltar som representant för Svenska Terrierklubben. 

 
3, Val av mötesordförande: 
Anso Pettersson väljs till mötesordförande. 

 
4, Anmälan av mötets protokollförare/sekreterare: 
Annika Eriksson anmäls till protokollförare/sekreterare. 

 
5, Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare: 
Patric Eriksson och Leena Hurt väljs till justeringsmän tillika rösträknare. 

 
6, Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar: 
Anja Svensson från Svenska Terrierklubben. Anso Pettersson som mötesordförande. 
Beslutas att båda får närvaro- och yttranderätt. 

 
7, Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst: 
Enhälligt ja. 

 
8, Fastställande av dagordning: 
Föreslagen dagordning fastställs utan ändring. 

 
9, Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning samt beslut om enligt 
dessa uppkommen vinst eller förlust: 
Mötesordförande går igenom årsredovisningen sida för sida och lämnar order fritt på 
varje sida. Därefter lämnas ordet fritt på redovisningen i dess helhet. Ingen önskar ordet. 
Revisorernas berättelse högläses av mötesordförande. Årsmötet beslutar att godkänna 
verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt beslutar att vinsten överförs i ny 
räkning. 

 
10, Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen: 
Inga uppdrag att redovisa. 

 
11, Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: 
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 
12, 
A, Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020. 

Organisationsnummer: 802471-3417



Beslutades att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan med ändring av ordet ska till 
bör under stycket om BPH. Samt tillägg att avelskonferens ska hållas under 2020. 

 
B, Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår: 
Styrelsens förslag är oförändrade avgifter. Efter diskussion beslutar årsmötet att ordinarie 
medlemsavgift höjs till 275 kr, familjemedlemskap är oförändrat 150 kr, 
utlandsmedlemskap höjs till 275 kr samt gåvomedlemskap till valpköpare är oförändrat 
150 kr fr.o.m. 2021-01-01. 

 
C, Beslut om styrelsens förslag till rambudget: 
Förslaget godkändes. 

 
13, Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 8samt beslut 
om suppleanternas tjänstgöringsordning: 
Helen Sjöholm, sammankallande i valberedningen 2019 redogjorde för valberedningens 
förslag. 
 
Till ordförande väljs Lena Riddarvinge, nyval 1år. 
 
Till ordinarie ledamöter väljs: 
Annika Eriksson 2år (nyval) 
Christina Lund 2år (nyval) 
Elin Bergman 2år (nyval) 
Anneli Strand 1år (fyllnadsval 1 år) 
Tina Falck 1år (fyllnadsval 1 år) 
Carina Fransson 1år (fyllnadsval 1 år) 

 
Till suppleanter väljs i tjänstgöringsordning: 
1. Daniel Riddarvinge  1 år (nyval) 
2. Mikaela Hårdberg 1 år (nyval) 

 
14, Val av två revisorer enligt § 9: 
Till revisorer på 1 år väljs: 
Ann-Charlotte Feely 1 år (nyval) 
Patric Eriksson 1 år (nyval) 

 
15, Val av valberedning enligt § 10: 
Jill Lechleitner sammankallande 1 år(nyval) 
Ulla Lundberg  2 år (nyval) 
Jörgen Eriksson 1 år (nyval) 

 
16, Beslut om justering av punkterna 13-15: 
Årsmötet beslutar att omedelbart justera punkterna 13-15. 

 
17, Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 21 
dagar innan årsmötets anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara 
skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och 
lämna förslag till beslut: 



4 motioner har inkommit från medlemmen Anneli Strand. Styrelsen har bett motionären 
förtydliga motion 2 och 3 utan svar. Efter att ha gått igenom motionerna på årsmötet yrkar 
styrelsen på avslag för samtliga motioner men årsmötet beslutar enhälligt att överlämna 
samtliga motioner till den nyvalda styrelsen att handlägga. 

 
18, Mötets avslutande: 

 
Mötesordförande avtackar avgående ordförande i klubben, ledamöter och suppleanter och 
önskar samtidigt nytillträdande ordförande, ledamöter samt suppleanter lycka till. 

 
 

 
2020-02-15 

 
Mötesordförande 

 
 

 

Anso Pettersson 

Sekreterare 

 
 

Annika Eriksson 

Justeringsmän: 

 

Patric Eriksson 
 
 

 

Leena Hurt 
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