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Svenska australian shepherdklubbens årsmöte 
Den 6 mars 2022 kl 11.00 digitalt via zoom 

Dagordning 

I . Mötets öppnande 

Carina Lindström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Fastställande av röstlängden 

Röstlängden fastställdes till 15 personer. 
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Justerade efter punkt 12 till 16 personer, efter punkt 14 till 18 personer och efter 

punkt 16 till 17 personer. Detta då 3 medlemmar anslöt till mötet sent och 1 medlem 

lämnade mötet i förtid 

3. Val av mötesordförande. 

Mötesordförande valdes till Kirsten Silpw Örnberg som presenterade sig. 

4. Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 

Tina Sperring, sittande sekreterare, anmäldes som protokollforare. 

5. Val av tvåjusterare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet. 

Maria Romner och .·h :ne-Chrfatine Stareborn valdes till justerare och rös/räknare. 

6. Beslut om närvaro-- ".:•,:h ytt,:md.erätt förutom av personer enligt§ 7 moment 2. 

Kirsten Silow Ömhe!'.g de:iat' som mötesordförande, är ej medlem i klubben. 

7. Fråga om årsmötet har blivit stadg<~e:sl igt utlyst. 

Beslut om att årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

8. Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes. 

9. Årsmötet gick igenom; 

a. Kirsten föredrog rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse. 

b. Maria föredrog balans- och resultaträkning och 

c. revisorernas berättelse. 

l 0. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller 

förlust. 

Beslut att fastställa balans- och resultaträkning samt beslut om att disponera årets 

vinst genom att balansera till 2022 års räkning. 

11 . Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen. 

Styrelsen beviljades enhtilligt ansvarsfrihet av årsmötet. 



12. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende; 

a. verksamhetsplan föredrogs av Kirsten. 

b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt 

preliminär rambudget för det närmast följande 

verksamhetsåret föredrogs av Maria. Fråga ställdes 
om milersättning, styrelsen svarade att vi ersätter 
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resor fullt ut. Kirsten meddelade att denna diskussion hålls högre upp i 
organisationen samt att skatteverket har anmodats uttala sig. 

c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår föreslås vara 
oförändrad. 

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 

Beslut om att följa verksamhetsplan samt rambudget. Beslut togs 
togs även att medlemsavgiften ska vara oförändrad. 

14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
a. Några ord om RAS. 

Lena berättar om läget i RAS och hur nuvarande avelsråd 
försöker att dra ner på antalet strategier för att de ska vara genomförbara. 
Avelsrådet ämnar att vara klar med detta arbete i början av april for att sedan 
skicka till styrelsen och efter det bjuda in till ett medlemsmöte for att förankra 
hos medlemmarna och rasens uppfödare. Avelsrådet planerar ett webinarium 
med veterinär då andelen ögonlyst(; ,avelsdjur tenderar att sjunka och 
rask/ubben vill sprida m~dvetrnhf.t. 

b. Rasmästerskapen. 

Carina meddelar att vi i är inte har några som har anmält sitt intresse eller 
hittills lyckats finna klubbar som har möjlighet och det är väldigt tråkigt. Det 
är endast vallningen som vi har ett planerat rasmästerskap till. Kungälv BK 
har eventuellt ett intresse att hjälpa till och styrelsen kommer att fora en 
dialog med klubben samt fortsätta arbeta for rasmästerskap i samtliga grenar 
2022 samt påbörja arbetet med 2023 års rasmästerskap. 

15. Val av rasklubbsstyrelse enligt§ 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 

Valberedningens fors/ag var felaktigt enligt rasklubbens stadgar på grund av 
missförstånd. Valberedningen öppnar upp för nominering på grund av vakant plats. 
Nominering sker genom omfördelning av föreslagna personer. Alexandra Persson 



föreslås av Emma Sand.fjord, valberedningen, till posten 

som vice ordförande istället för ledamot. 

Val av ordförande gjordes enhälligt enligt nedan: 

Ordförande: Carina Lindström, omval på 1 år 

Val av vice ordförande gjordes enhälligt enligt nedan: 

Vice ordförande: Alexandra Persson, .fyllnadsva/ på 1 år 

Val av kassör gjordes enhälligt enligt nedan: 

Kassör: Cecilia Risva/1, nyval på 2 år 

Val av ledamöter gjordes enhälligt enligt nedan: 

Ledamot: Lotta Wallander, nyval på 2 år 

Ledamot: Robin Youre/1 Högberg, .fyllnadsval på 1 år 

Val av suppleant gjordes enhälligt enligt nedan: 

Suppleant: Jenny Naarttijärvi, .fyl/nadsva/ på 1 år 

Beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning: 

Suppleant 1 Agnetha Andersson 

Suppleant 2 Jenny Naarttijärvii 

Styrelsens sammm:isättnin~ för verksamhetsåret 2022/2023: 

Ordförande: Carina Lindm.rt>m, omval på 1 år 

Vice ordförande: Alexandra Persson, fyllnadsval på 1 år 

Sekreterare: Tina Sperring, sittande 1 år kvar 

Kassör: Cecilia Risvall, nyval på 2 år 

Ledamot: Jenny Nyberg, sittande I år kvar 

Ledamot: Lotta Wallander, nyval på 2 år 

Ledamot: Robin Yourell Högberg, fyllnadsval på 1 år 

Suppleant; Agneta Andersson, sittande I år kvar 

Suppleant: Jenny Naarttijärvi, fyllnadsval på 1 år 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt§ 9. 

Revisorerna valdes enhälligt enligt nedan: 

Ordinarie revisor: Ingela Bergare, omval 1 år 
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Ordinarie revisor: Ewa Carlefred, omval 1 år 
Revisorssuppleant: Camilla Appelgren, omval 1 år 

17. Val av valberedning enligt § 10. 
Valberedningen valdes enhtilligt enligt nedan: 
Emma Sand.Dord - Sammankallande, 1 år 
Maria Romner - nyval, 2 år 

Katja Wolters - sittande, 1 år kvar 
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18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 och 15-17. 
Belsut om omedelbar justering togs. 

19. Ny hedersmedlem 

Cari Hansson valdes till ny hedersmedlem i SASK. 
20. Mötets avslutande 

Carina avslutade mötet kl 12:38. 

/ Vid protokollet 

~ 
Mötesordförande 7 <' 

' ~ 
ma perrmg Kirsten Silow Örnberg 

Justerare Juste rare 

Maria Romner Anne-Christine Stareborn 



Svenska australian shepherdklubben 
Klubbnr: 6400 

Plats: Digitalt zoom-möte 

Närvarande medlemmar: 18 st. 

ÅRSMÖTE· OMEDELBAR JUSTERING 
Årsmöte 2022 Bilaga 2 
Datum: 2022-03-06 

Tid: 11.00-12.38 

Röstberättigade medlemmar förklarar följande beslut(§ 15-17) för omedelbart justerade: 

Val av Carina Lindström såsom ordförande i styrelsen på ett år. 

Val av Alexandra Persson såsom vice ordförande på ett år. 

Val av Cecilia Risvall såsom kassör på två år. 

Val av Lotta Wallander såsom ordinarie ledamot i styrelsen på två år. 

Val av Robin Yourell Högberg såsom ordinarie ledamot i styrelsen på ett år. 

Val av Jenny Naarttijärvi såsom suppleant i styrelsen på ett år. 

Suppleanternas tjänstgöringsordning: 1. Agnetha Andersson 

2. Jenny Naarttijärvi 

Val av Ingela Bergare och Ewa Carlefred såsom ordinarie revisorer på ett år. 

Val av Camilla Appelgren såsom revisorssuppleant på ett år. 

ammankallande ett år samt Maria Rom ner två år. 

Justeras: 


