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Svenska australian shepherdklubben – årsmöte 2021
§ 1-12
Protokoll upprättat efter digitalt årsmöte för Svenska australian shepherdklubben den
12-14 mars 2021.
Protokoll:
Fredrik Bruno, SKKs kansli
Beskrivning av mötestypen:
Det digitala årsmötet har genomförts i två delar; det förberedande mötet och därefter
beslutsmötet.
Vid det förberedande mötet som genomfördes kl. 13:00 den 7 mars 2021 har styrelse,
valberedning och revisorer presenterat sina förlag till beslut och mötesdeltagarna har
beretts möjlighet att ställa frågor och lämna yrkanden till beslutsmötet.
Det förberedande mötet leddes av Fredrik Bruno från SKKs Föreningskommitté och
samlade totalt 38 deltagande medlemmar.
Beslutsmötet har genomförts över en tid om tre dagar (12-14 mars 2021) i
mötesverktyget VoteIT utan möjlighet till ytterligare yrkanden eller nomineringar.
Sammanlagt 83 röstberättigade medlemmar har deltagit i beslutsmötet, deltagarlista
finns som bilaga till protokollet. Med deltagande avses att medlem erhållit mötesbiljett
och registrerat ett konto i mötesverktyget VoteIT.
§1

Introduktion
Mötesdeltagarna fick grundläggande information om mötestypen och formerna
för att delta i beslut vid mötet.

§2

Val av justeringspersoner
Anna Brinning och Lena Stangvik valdes att jämte mötesadministratören justera
årsmötesprotokollet.

§3

Kallelse till mötet
Mötesdeltagarna informerades om formerna för styrelsens kallelse och
beslutade att mötet skulle anses kallat till enligt gällande regelverk.

§4

Redovisning av föregående verksamhetsår
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Mötesdeltagarna tog del av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska
redovisning samt revisorernas berättelse för 2020. Styrelsen hade föreslagit att
det ekonomiska resultatet skulle balanseras i ny räkning.
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning för 2020 samt att det ekonomiska resultatet skulle balanseras i ny
räkning.
§5

Ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna hade yrkat på att årsmötet skulle meddela styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter i enlighet med
revisorernas förslag.

§6

Verksamhetsplan för 2021
Mötesdeltagarna tog del av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021,
inget annat förslag förelåg för mötet.
Mötet beslutade att anta styrelsens förslag till rambudget för 2021.

§7

Rambudget för 2021
Mötesdeltagarna tog del av styrelsens förslag till rambudget för 2021, inget
annat förslag förelåg för mötet.
Mötet beslutade att anta styrelsens förslag till rambudget för 2021.

§8

Medlemsavgift från 2022
Styrelsen hade föreslagit att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade
jämfört med 2021 vilket innebär 200 kr för ordinarie medlem.
Då en motion inkommit i ämnet fattades beslutet om medlemsavgift från och
med 2022 under § 12.

§9

Val av styrelse, revisorer och valberedning
Mötesdeltagarna tog del av valberedningens förslag. Avseende styrelsens
ordförande hade ytterligare ett förslag inkommit från medlem.
a) Val av ordförande
Valberedningen hade föreslagit Carina Lindström att väljas som styrelsens
ordförande med ett års mandattid.
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Utövar valberedningens förslag hade Kasia Zelek nominerats till
ordförandeposten.
Mötet valde Carina Lindström till styrelsens ordförande med ett års
mandattid med röstsiffrorna 42-2.
b) Val av vice ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen samt
revisorer och valberedning
Avseende val av vice ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen
samt revisorer och revisorssuppleanter hade årsmötet inga ytterligare
nomineringar än valberedningens förslag att ta ställning till.
Avseende val till valberedningen nominerades det antal personer som skulle
väljas i samband med det förberedande mötet.
Vid dessa förutsättningar fanns bara ett förslag till besättning av
förtroendeposter att ta ställning till. Mötet beslutade att bifalla förslaget i
dess helhet med nedan resultat:
Till vice ordförande med två års mandattid valdes Liz Knutsson.
Till sekreterare med två års mandattid valdes Tina Sperring.
Till ledamot med två års mandattid valdes Jenny Nyberg.
Till ledamot med ett års mandattid (fyllnadsval) valdes Erika Fundberg.
Till suppleant med två års mandattid (tjänstgöringsordning 1) valdes
Agnetha Andersson.
Till suppleant med ett års mandattid (fyllnadsval) valdes Ann-Git Rammus.
Till ordinarie revisorer med ett års mandattid valdes Ingela Bergare och Ewa
Carlefred.
Till revisorssuppleant med ett års mandattid valdes Camilla Appelgren.
Till sammankallande i valberedningen med ett års mandattid valdes Emma
Sandfjord.
Till ledamot i valberedningen med två års mandattid valdes Katja Wolters.
Till ledamot i valberedningen med ett års mandattid (fyllnadsval) valdes Liza
Hasselquist.
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§ 12

Motioner och rasklubbsstyrelsens förslag
a) Förelåg motion om att höja medlemsavgiften från 200 till 250 kronor och
sänka avgiften för uppfödarlistan från 200 till 50 kronor.
Styrelsen hade yrkat på avslag till motionen.
Vid det förberedande mötet framförde motionären yrkande om bifall till
motionen.
Vid det förberedande mötet framfördes även ett tilläggsyrkande om att
sänka avgiften för uppfödarlistan, men bibehålla medlemsavgiften.
Samtliga tre yrkanden ställdes emot varandra i omröstning enligt Schulzemetoden.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens avslagsyrkande vilket innebar
oförändrad medlemsavgift och oförändrad avgift för uppfödarlistan.
b) Förelåg styrelsens förslag att utse Jeanette Forsman och Veronica Hagéus
till hedersmedlemmar.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

………………………………………………………………
Fredrik Bruno
mötesadministratör
SKKs kansli, juridiska avdelningen

………………………………………………………………
Anna Brinning
av årsmötet vald justeringsperson
Bilagor till protokollet
• Beslutsrapport från VoteIT
• Deltagarlista

………………………………………………………………
Lena Stangvik
av årsmötet vald justeringsperson

Mötet öppnat: 2021-03-07 11:49
Mötet stängt: 2021-03-14 22:15

Deltagare
Visa deltagarlista (https://skk.voteit.se/svenska-australian-shepherdklubben-digitalt-arsmote-2021/participants)

Dagordningspunkter
Det förberedande mötet (https://skk.voteit.se/svenska-australian-shepherdklubbendigitalt-arsmote-2021/det-forberedande-motet/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-03-07 11:49
Dagordningspunkten stängdes: 2021-03-07 16:28

Introduktion (https://skk.voteit.se/svenska-australian-shepherdklubben-digitalt-arsmote2021/introduktion/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-03-12 08:56
Dagordningspunkten stängdes: 2021-03-14 22:15

1. Val av justeringspersoner (https://skk.voteit.se/svenska-australian-shepherdklubbendigitalt-arsmote-2021/1-val-av-justeringspersoner/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-03-12 08:56
Dagordningspunkten stängdes: 2021-03-14 22:15

 Bifallna förslag:
Förberedande mötet (forberedande-motet) föreslår bifall till förslaget på justeringspersoner
#1-val-av-justeringspersoner-1

 Avslagna förslag:
moteshandlingar (moteshandlingar) avstår - jag lämnar blank röst
#1-val-av-justeringspersoner-2

2. Fråga om kallelse utfärdats i enlighet med arbetsordningen
(https://skk.voteit.se/svenska-australian-shepherdklubben-digitalt-arsmote-2021/2fraga-om-kallelse-utfardats-i-enlighet-med-arbetsordningen/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-03-12 08:56
Dagordningspunkten stängdes: 2021-03-14 22:15

 Bifallna förslag:
styrelsen (styrelsen) föreslår att mötet ska anses kallat till i enlighet med arbetsordningen
#2-fraga-om-kallelse-utfardats-i-enlighet-med-arbetsordningen-1

3. Redovisning av föregående verksamhetsår (https://skk.voteit.se/svenska-australianshepherdklubben-digitalt-arsmote-2021/3-redovisning-av-foregaende-verksamhetsar/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-03-12 08:56
Dagordningspunkten stängdes: 2021-03-14 22:15

 Bifallna förslag:
styrelsen (styrelsen) föreslår att redovisningen av 2020 års verksamhet ska fastställas och att det ekonomiska resultatet balanseras i ny räkning.
#3-redovisning-av-foregaende-verksamhetsar-1

4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (https://skk.voteit.se/svenska-australianshepherdklubben-digitalt-arsmote-2021/4-beslut-om-ansvarsfrihet-for-styrelsen/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-03-12 08:56

Dagordningspunkten stängdes: 2021-03-14 22:15

 Bifallna förslag:
revisorerna (revisorerna) föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
#4-beslut-om-ansvarsfrihet-for-styrelsen-1

5. Planering av innevarande verksamhetsår (https://skk.voteit.se/svenska-australianshepherdklubben-digitalt-arsmote-2021/5-planering-av-innevarande-verksamhetsar/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-03-12 08:57
Dagordningspunkten stängdes: 2021-03-14 22:15

 Bifallna förslag:
styrelsen (styrelsen) föreslår bifall till styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021
#5-planering-av-innevarande-verksamhetsar-1

styrelsen (styrelsen) föreslår bifall till styrelsens förslag till rambudget för 2021
#5-planering-av-innevarande-verksamhetsar-2

 Avslagna förslag:
moteshandlingar (moteshandlingar) avstår - jag lämnar blank röst
#5-planering-av-innevarande-verksamhetsar-4

6. Planerade aktiviteter (https://skk.voteit.se/svenska-australian-shepherdklubbendigitalt-arsmote-2021/6-planerade-aktiviteter/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-03-12 08:57
Dagordningspunkten stängdes: 2021-03-14 22:15

7. Val (https://skk.voteit.se/svenska-australian-shepherdklubben-digitalt-arsmote2021/7-val/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-03-12 08:57
Dagordningspunkten stängdes: 2021-03-14 22:15

 Bifallna förslag:
valberedningen (valberedningen) föreslår Carina Lindström
#7-val-1

valberedningen (valberedningen) föreslår bifall - personer till förtroendeposter ska väljas i enlighet med liggande förslag
#7-val-3

 Avslagna förslag:
Medlemsförslag (medlem) föreslår Kasia Zelek
#7-val-2

moteshandlingar (moteshandlingar) Avstår - jag lämnar blank röst
#7-val-4

8. Motioner och propositioner (https://skk.voteit.se/svenska-australianshepherdklubben-digitalt-arsmote-2021/8-rasklubbsstyrelsens-forslag/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-03-12 08:57
Dagordningspunkten stängdes: 2021-03-14 22:15

 Bifallna förslag:
styrelsen (styrelsen) föreslår avslag

#8-rasklubbsstyrelsens-forslag-1

styrelsen (styrelsen) föreslår Jeanette Forsman
#8-rasklubbsstyrelsens-forslag-4

styrelsen (styrelsen) föreslår Veronica Hagéus
#8-rasklubbsstyrelsens-forslag-5

 Avslagna förslag:
Motionären (motionaren) föreslår bifall
#8-rasklubbsstyrelsens-forslag-2

Förberedande mötet (forberedande-motet) föreslår sänkt avgift för uppfödarlistan men bibehållen medlemsavgift
#8-rasklubbsstyrelsens-forslag-3

www.voteit.se (http://www.voteit.se) — Källkod och buggrapporter (https://github.com/VoteIT) — SKKs personuppgiftsbehandling
(http://skk.se/pub)
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Svenska australian shepherdklubben – årsmöte 2021
12-14 mars 2021
Bilaga - deltagarförteckning
Nedan anges deltagarna (83) vid digitalt årsmöte för Svenska australian
shepherdklubben den 12-14 mars 2021. Med deltagande avses att medlemmen
erhållit mötesbiljett och registrerat ett konto i mötesverktyget VoteIT.
Sandra Siverman (sandra-siverman)
Marie Larsson (marie-larsson-2)
Maria Sjöberg (mariatherese)
Yvonne Höglund (yvonne-hoglund)
Maria Romner (maria-romner)
Ulrika Skärblom (ulrika-skarblom)
Sofia Werner (sofia-werner)
Jenny Naarttijärvi (jenny-naarttijarvi)
Cari Rörström (cari-rorstrom)
Veronica Hagéus (veronica-hageus)
Stig Stangvik (stig-stangvik)
Carina Lindström (carina-lindstrom)
Marie Sjöberg (marie-sjoberg)
Maria Karlsson (maria-karlsson-3)
Mattias Nilsson (mattias-nilsson)
Linda Skoglund Persson (linda-skoglund-persson)
Lena Stangvik (lena-stangvik)
Peter Lindström (peter-lindstrom)
Ingrid Wigur (ingrid-wigur)
Frida Karlsson (frida-karlsson)
Maria AnderssonNyquist (maria-anderssonnyquist)
Elisabeth Hansson (kenzo-002)
Jenny Nyberg (jenny-nyberg)
Ingela Qvirist (ingela-qvirist)
Madeleine Emterborn (emterborns)
Maria Ihrén (maria-ihren)
Anette Wennström (anette-wennstrom)
Anne-Christine Stareborn (anne-christine-stareborn)
Jenny Åström (jenny-astrom)
Ulli Samuelsson (ulli-samuelsson)
Emelie Merenius (emeliemerenius)
Bodil Carlsson (bodil-carlsson)
Örjan Björklund (orjan-bjorklund-lund)
Camilla Hellberg (camilla-hellberg)
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arie arsson (marrelarsson1)
Liz Knutsson (wowlixom)
Camilla Sandberg (millie11)
Eva Svanstedt (eva-svanstedt)
Cecilia Risvall (ceciliarisvall)
Lena Holmqvist (lenaholmqvist)
Ingrid Tapper (ingrid-tapper)
Linnéa Lundberg (linnea-lundberg)
Marina Eklund (marina-eklund)
Anna Brinning Karlsson (anna-karlsson-1)
Lena Essmander (lena-essmander)
Cari Hansson (carihansson)
Paula Alden (paula-alden)
Ingela Bobits (ingela-bobits)
Jennie Blomgren (jennie_blomgren)
karin blom (karin-blom)
Sofia Lundin (sofia-lundin)
Tina Sperring (tina-sperring)
Agnetha Andersson (agnetha-andersson)
Kerstin Karlsson (kerstin-karlsson-1)
Berit Malmberg (berit-malmberg987)
Mia Oskarson (mia-oskarson)
Linda Rung (linda-rung)
Gunnar Hammarbäck (gunnar-hammarback)
Tina Björnberg (tina-bjornberg)
Lisa Hasselquist (lizahasselquist)
Caroline Oldmark (caroline-oldmark)
Lotta Rygaard (lotta-rygaard)
Camilla Axelsson (camilla-axelsson)
Anna-Karin Malm (anna-karin-malm)
Gun-Inger Johanson (epson)
Erika Fundberg (erika-fundberg)
Anna Levin (annal)
Eva-Britt Öberg (eva-britt-oberg)
Carina Stjernborg (carina-stjernborg)
Tove Ekman (tove-ekman)
Ewa Hedman Mikkelsen (ewahm)
Amelie Lindholm (ami_)
Monica Gahlin (monica-gahlin)
Michelle Pettersson (michelle-pettersson)
Emma Sandfjord (emma-sandfjord)
Emma Hammar (emma-hammar)
Linda Eriksson (linda-eriksson-1)
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Natalie Olofsson (nattaaa_03)
Josefin Lundkvist (josefin-lundkvist)
Linda Eriksson (linda-eriksson)
Benny Hellis (benny-hellis)
Eva Lundin (eva-lundin)
Nina Pohl (nina-pohl-1)

