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Svenska Collieklubben 
 

 
Protokoll fört vid Svenska Collieklubbens årsmöte i Bergeforsparken, 
Timrå 2013-03-16 
 
Ordförande Margaretha Carlsson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. 
Ordförande tackade lokalområdena för deras engagemang och alla arrangemang som hålls i 
lokalområdena. Ordförande pratade lite om mentalindex och sociala medier och hur andras 
åsikter sprider sig snabbt över nätet på både gott och ont. Vi har alla ett gemensamt intresse i 
collien och bör behandla varandra med respekt. 
 
 
§ 1 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 56 stycken röstberättigade medlemmar.  
Solveig Eriksson är ej medlem men kommer att sitta med som bisittare. 
 

§ 2 Utdelning av utmärkelser och priser 
Ordförande Margaretha Carlsson tillsammans med Elisabeth Landfors och 
Maria Pettersson delade ut utmärkelser och priser 
 

§ 3 Val av mötesordförande 
 Sune Halvarsson valdes till mötesordförande. 
 
§ 4 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare  

Styrelsen anmälde Caroline Kax att föra protokoll under mötet samt Solveig 
Eriksson till bisittare. 

 
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare som tillsammans med ordförande 

ska justera protokollet 
 Mötet valde Erica Svensson samt Ann-Charlotte Sandelin-Jonsson till 

protokolljusterare tillika rösträknare. Dessa skall jämte ordförande justera 
protokollet. 

  
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 

moment 2 
Mötet beslutade att en person som ej är medlem får närvarorätt men ej 
yttranderätt. 

 
§ 7 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet konstaterar att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
  
§ 8 Fastställande av dagordning  

Mötet fastställde dagordningen med tillägget att § 14 ingår i § 12a 
  

§ 9 Genomgång av:  
a) rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 
av mål och uppdrag från föregående årsmöte; föredrogs (bilaga 2) med tillägg av 
innehållet under tävlingar och ytterligare en viltspårschampion.  
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b) balans- och resultaträkning samt Hollströms fond och; Resultat och 
balansräkning samt balansrapporten för Hollströms fond föredrogs (bilaga 5 o 
6).  
c) revisorernas berättelse; Revisionsberättelsen för räkenskapsåret samt 
revisionsberättelsen för Hollströms fond lästes upp av bisittare Solveig Eriksson 
och godkändes (bilaga 7). 

 
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av 

vinst eller förlust 
Mötet fastställde balans- och resultaträkning där årets resultat blev 50 365kr. 
 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 
§ 12 Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:  

a) mål: målen för 2013 genomgicks av mötet samt inriktning för 2014 (bilaga 3)  
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsår: genomgicks av mötet (bilaga 8)  
c) medlemsavgift enligt §4 i stadgan för närmast kommande verksamhetsår: 
styrelsen föreslår höjd medlemsavgift med 10kr till 190kr för ordinarie medlem, 
och en höjning av 20kr till 200kr för utlandsmedlemmar och oförändrat för 
familjemedlem.  
d) andra ärenden samt motionerar vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi: Styrelsen föreslår att klubbens 
nuvarande valphänvisning (se avsnitt 7 i RAS-dokumentet) förändras så att alla 
kullar, där uppfödarna redovisat information om kullen och föräldradjuren, 
kommer att presenteras (bilaga 9). Majoriteten av mötet är för styrelsens förslag. 
 

§ 13 Beslut i ärenden enligt § 12 
Styrelsens förslag till mål fastställdes.  
Styrelsens förslag till rambudget innevarande verksamhetsår samt preliminär 
rambudget för det närmast följande verksamhetsåret fastställdes.  
Styrelsens förslag till medlemsavgift enligt § 4 i stadgan för närmast kommande 
verksamhetsår fastställdes där en höjning med 10kr för ordinarie medlem och 
med 20kr för utlandsmedlem och oförändrat för familjemedlem beslutades. 
Styrelsens förslag att klubbens valphänvisning förändras så att alla kullar, där 
uppfödarna redovisat information om kullens föräldradjur, kommer att 
presenteras, fastställdes då en majoritet av årsmötet var för förslaget. 

  
§ 14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

Planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål föredrogs i samband med § 12. 
 
§ 15 Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgan samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning 
Ordförande - 1 år 
Valberedningen föreslog omval av Margaretha Carlsson  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Margaretha Carlsson till ordförande på 1 
år.  
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Vice ordförande - 2 år  
Valberedningen föreslog omval av Jan Klerung.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Jan Klerung till vice ordförande på 2 år.  
 
Kassör - 2 år 
Valberedningen föreslog omval av Stellan Tjärnström.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Stellan Tjärnström till kassör på 2 år.  
 
Ledamot - 2 år 
Valberedningen föreslog nyval av Håkan Dahlbom.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Håkan Dahlbom till ledamot på 2 år.  
 
Suppleant 1 -1 år 
Valberedningen föreslog fyllnadsval av Annika Hedner.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Annika Hedner till suppleant 1 på 1 år.  
 
Suppleant 2 - 2 år  
Valberedningen föreslog nyval av Alf Oskarson.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Alf Oskarson till suppleant 2 på 2 år 

 
§ 16 Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9. 

Revisor – 1 år 
Valberedningen föreslog omval av Anders Mähler.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anders Mähler till revisor på 1 år. 
 
Revisor - 1 år 
Valberedningen föreslog omval av Britt Eliasson.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Britt Eliasson till revisor på 1 år. 
 
Revisorsuppleant - 1 år 
Valberedningen föreslog omval av Cecilia Bjärsér.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Cecilia Bjärsér till revisorsuppleant på 1 
år. 
 
Revisorsuppleant - 1 år 
Valberedningen föreslog omval av Britt-Marie Elbe.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Britt-Marie Elbe till revisorsuppleant på 1 
år. 

 
§ 17 Val av valberedning enligt § 10 i stadgan. 

Årsmötet beslutade att till valberedning utse:  
Marie-Louise Muhr - sammankallande - 1 år (nyval)  
Ida Wilkensson - Ledamot - 2 år (nyval)  
Monica Johansson - Ledamot - 1 år (kvar) 

 
§ 18 Beslut om omedelbar justering av § 15-16. 

Mötet beslutade att justera § 15 och § 16 (bilaga 4) 
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§ 19 Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats under punkt 13. 
Av styrelsen framlagt förslag (gicks igenom under §12 d) samt 4 inkomna 
motioner gick igenom (bilaga 10).  
 
Motion 1  
Motion angående regler för valphänvisning till Svenska collieklubbens årsmöte 
2013: tillstyrkes av årsmötet. 
 
Motion 2  
Motion angående ögonresultat att tillställas Svenska collieklubbens årsmöte 
2013: tillstyrkes av årsmötet. 
 
Motion 3  
Motion nr 3 gällande kompletterande krav för valphänvisning: avslås av 
årsmötet. 
 
Motion 4 
Motion nr 4 föreslår att årsmötet ger rasklubben i uppdrag att verka för att SKK 
inför obligatorisk mätning av collie på utställning: avslås av årsmötet. 

 
§ 20 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 
 
§ 21 Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade för mötet och lämnade ordet till den omvalda 
ordföranden som tackade Sune Halvarsson och Solveig Eriksson och avtackade 
de avgående ledamöterna.  
Därefter förklarades mötet avslutat. 

 
 
 
Mötessekreterare/Caroline Kax Ordförande/Sune Halvarsson  
 
 
 
_______________________________  __________________________________  
 
 
Justerare/Erica Svensson  Justerare/Ann-Charlotte Sandelin Jonsson 
 
 
 
_______________________________    __________________________________ 


