
Protokoll fört vid årsmöte för Strävhåriga Foxterrierklubben 

2022.08.27 
 

Ordförande Lars Bergman hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet 2022 

öppnat 

 

 

1§. Röstlängden godkändes. Bil. 1. 

 

2§. Till ordförande för årsmötet valdes Anna Gimlin. 

 

3§. Till att föra stämmans protokoll valdes Christina Boberg. 

 

4§. Till att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes. Evalotta Kovacic och Arne    

Ahlm. 

 

5§. Stämman godkände närvaro- och yttranderätt även för icke medlemmar. 

 

6§. Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst. 

 

7§. Dagordningen godkändes. Bil. 2. 

 

8§. Styrelsens verksamhetsberättelse samt verksamhetsplanering godkändes. Balans och 

resultatredovisning samt revisorernas berättelse godkändes. Bil. 3. 

 

9§. Balans – och resultaträkningen samt uppkommen vinst/förlust fastställdes. Överskott 

Gränna 2021 2 500:-. 

 

10§. Inga uppdrag för styrelsen förelåg från 2021 års årsmöte. Arbetet med RAS och VDEGS 

fortsätter. 

 

11§. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

12§. A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes Bil. 4. 

         B. Beslutades att medlemsavgiften höjs till 275:-/medlem f o m 2023.01.01.                  

                Familjemedlem betalar 25:-/person som tidigare. 

          C. Styrelsens förslag till rambudget godkändes. Bil. 5. 

 

13§.  A. Till ordförande valdes Lars Bergman omval 1 år. 

          B. Till ledamöter valdes Bettina Persson, omval 2 år, Kristina Lindström, omval 2 år,  

               Annika Latrach, mandat till 2023, Rita Wernersson mandat till 2023. 



          C. Till suppleanter valdes enligt §8 i klubbens stadgar Elisabeth Carlbo, omval 1 år, 

               Per Forsell, omval 1 år, Anna Gimlin, nyval 1 år. 

 

14§. Till revisorer valdes Gunvor Petersson, omval 1 år och Claes Hjort, omval 1 år. 

         Till revisorssuppleanter valdes Gunilla Bergman, omval 1 år och Annika Östlund, omval 1 år. 

         Valda enligt §9 i klubbens stadgar. 

 

15§. Valberedning valdes enligt följande. Gunilla Bergman, mandat 2023, Gunilla Thörne, omval 1 år,      

        Agneta Åström. Omval 2 år. Valda enligt § 10 i klubbens stadgar.       

 

16§. Stämman beslöt att omedelbart justera punkterna §13-§15  efter mötets avslut. Bil. 6. 

 

17§. Motion förelåg från Marie Saul om att göra rasspecialen till officiell utställning. Styrelsen yrkade    

         avslag pga av alltför lågt deltagarantal vid våra utställningar. Stämman beslöt att börja jobba för    

         fler deltagare vid klubbens inofficiella utställning. ”Bollen ska sättas i rullning”! 

 

        Motion förelåg att ändra klubbens stadgar  §5 och §7. Godkändes. 

 

18§. Ordförande förklarade årets stämma avslutad                 

            

 

Gränna 2022.08.27 

Justeras: 

 

 

……………………………………………………         …………………………………………     …………………………………… 

Anna Gimlin, ordförande                         Evalotta Kovacic                         Arne Ahlm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motion till Strävhåriga Foxterrierklubbens årsmöte 2022 
Hejhej styrelsen för strävhåriga foxterrierklubben. 

Här kommer ett medlemsförslag tillika motion. Jag har länge (typ 12 år) funderat på vår rasspecial i 

Gränna varför den inte är officiell, en rasspecial? Jag vet att det kostar mer pengar för arrangören 

och att det krävs en längre framförhållning gällande plats, tid o domare men jag är övertygad att det 

lönar= fler utställare, sig på sikt. Utställningen får en helt annan status och på sikt genererar det fler 

utställare det är på en rasspecial som konkurrensen finns och att vinna en rasspecial är något alldeles 

xtra. Jag vill att detta tas upp till diskussion med medlemmar så att alla skall kunna diskutera och 

reflektera på förslaget för att inom en rimlig tid tex rösta om detta. Ja det kommer att krävas en 

utställningkommitte för detta men som sagt rasen är värd detta och något annat/nytt behöver göras 

för att på något sätt profilera rasen och ge den den statusen den förtjänar. Det är dags nu. Vi vet 

inget om något förrän vi prövat.  

Vänligen Marie Saul medlem 528 

 

 

 

Motion till Strävhåriga Foxterrierklubbens årsmöte 2022 
 

SYFTE: 
Att ändring av klubbens stadgar avseende §5 och §7 genomföres, detta för att följa SKK´s och 

Svenska Terrierklubbens önskemål om genomförande av underklubbs årsmöte och verksamhetsår. 

Enligt foxterrierklubbens stadgar lyder nuvarande regler: brutet räkenskapsår och verksamhetsår 

med beslutande årsmöte senast sista september varje år. Perioden omfattar tiden 1 juli till 30 juni. 

Mandatperiod för förtroendevalda följer dessa regler = tiden mellan årsmöten eller tid som 

mandatperiod avser. 

 

MÅLET: 
Ändra skrivningen i stadgarna: 

§5 Verksamhetsår och Mandatperiod till följande:  

Verksamhetsår innefattar perioden 1 januari till 31 december, skrivningen angående mandatperiod 

följer dessa förändringar. 

§7 Klubbmöte (årsmöte):  

Ordinarie Klubbmöte (årsmöte) genomföres senast 31 mars varje år.  

För övrigt kvarstår skrivelserna i nuvarande stadgar §5 och §7 angående genomförande oförändrat. 

 

 


