Protokoll Welsh Springerspanielklubbens årsmöte 2022-04-23
När: 23 april kl 13.00
Var: Scandic Elmia i Jönköping
Deltagande: Närvarolista bifogas.

1. Mötets öppnande
1.1. Ordförande Björn Klefbohm hälsar alla närvarande välkomna och öppnar mötet.

2. Fastställandet av röstlängden
2.1. Röstlängden fastställdes till 8st rösträknande samt årsmötets ordförande. Närvarolista
bifogas.

3. Val av ordförande för mötet
3.1. Gunnar Petersson väljs till mötets ordförande.

4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
4.1. Julia Nygren väljs till mötets protokollförande.

5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet
5.1. Årsmötet väljer Jan Gustavsson och Marcus Nygren till justerare och rösträknare.

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar (enl. §7A mom 4)
6.1. Förutom mötesordförande är samtliga närvarande medlemmar i rasklubben. Punkten kan
bortses från.

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
7.1. Mötet har blivit stadgeenligt utlyst.

8. Fastställande av dagordningen
8.1. Dagordningen godkänns med tillägg av punkt som tillkommit sedan kallelsen skickats ut.
Punkt 18G.
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9. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
9.1. Klubbstyrelsens verksamhetsberättelse
9.1.1. Förenklat årsmöte föregående år pga covid-19 pandemin.
9.1.2. Styrelsen har haft ett stort antal digitala möten.
9.1.3. Klubben har stort antal medlemmar, över 950st, men lågt deltagande på årsmötet.
9.1.3.1.
Verksamhetsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna.
9.2. Årsboksslut med balans- och reslutaträkning.
9.2.1. Klubben är vid god stadga.
9.2.1.1.
Årsbokslutet föredras, godkänns och läggs till handlingarna.
9.3. Avelsrapporten.
9.3.1. Styrelsen beslutade föregående år om en ny uppföljningsplan för avelsverksamheten.
Det här är den första rapporten enligt den uppföljningsplanen, som är mer omfattande
än tidigare.
9.3.2. Det är många, ungefär 600st , nyregistrerade hundar och många ”nya” avelsdjur.
9.3.3. Förutom avelsrapporten kommer en remiss för RAS i början på maj.
9.3.3.1.
Avelsrapporten föredras, godkänns och läggs till handlingarna.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
10.1.
Årsmötet fastställer balans- och resultaträkning och årets resultat överförs till ny
räkning.

11. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående
klubbmöte givit till klubbstyrelsen
11.1.
Inga ärenden.

12. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
12.1.
Revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet.
12.1.1.
Revisorernas förslag godkänns och årsmötet beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.

13. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
13.1.
Verksamhetsplanen för kommande år föredras.
13.1.1.
Årsmötet fastställer styrelsens förslag på Verksamhetsplan.
13.2.
Medlemsavgifter (enligt §4)
13.2.1.
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag om oförändrad
medlemsavgift.
13.3.
Rambudget för kommande år
13.3.1.
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag på Rambudget.
13.4.
Villkor för reseersättning till WSSK:s funktionärer
13.4.1.
Årsmötet fastställer tills vidare styrelsens förslag till ersättning på
18,50kr/mil och att styrelsen åtar sig att arbeta vidare med punkten.
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14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 8)
14.1.
Mötesdeltagarna tog del av valberedningens förslag till styrelse och revisorer.
Valberedningen hade inte mottagit några ytterligare nomineringar. Mötet beslutade att
bifalla valberedningens förslag såvitt avser att revisorer samt de personer som ingår i
styrelsen men med vissa ändringar rörande mandattid mm. Valet utföll enligt nedan:
14.1.1.
Ordförande, ett år: Rigmor Långström (nyval).
14.1.2.
14.1.3.
14.1.4.
14.1.5.

Ledamot, omval, två år: Jenny Höök
Ledamot, fyllnadsval, ett års mandattid: Anna Helmersson (nyval)
Ledamot, omval, två år: Lena Torstensson
Ledamot, omval, två år: Julia Nygren

14.1.6.
Kvarstående ledamöter med återstående mandat om ett år är Inger
Fjeldly och Jenny Tenggren.
14.1.7.
Suppleant, omval ett år: Susanne Nilsson
14.1.8.
Suppleant, nyval ett år: Marcus Nygren
14.1.8.1.
Årsmötet väljer Susanne Nilsson med tjänstgöringsordning 1 och
Marcus Nygren med tjänstgöringsordning 2 till suppleanter under en tid av ett år.

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enl. § 9)
15.1.
Valberedningens förslag:
15.1.1.
Omval på Ulf Dahlin och Mona-Lena Baeckman som revisorer.
15.1.1.1.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag Ulf Dahlin och MonaLena Baekman till revisorer på ett år.
15.1.2.
Omval på Eva Stackerud Lundqvist och Jan Berglund som
revisorssuppleanter på ett år.
15.1.2.1.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag Eva Stackerud
Lundqvist och Jan Berglund som revisorssuppleanter på ett år.

16. Val av valberedning (enligt § 10)
16.1.
Valberedningens förslag:
16.1.1.
Förslag till ordinarie ledamot i valberedningen, två år: Margareta Edman
16.1.1.1.
Årsmötet beslutar Margareta Edman som ordinarie valberedning på en
tid av två år.
16.1.2.
Förslag Sammankallande, ett år: Björn Klefbohm
16.1.2.1.
Årsmötet beslutar Björn Klefbohm som sammankallande valberedning
på en tid av två år.
16.2.
Kvarstående ledamot i valberedningen med återstående mandattid om ett år är Mita
Dahlgren.

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
17.1.
Årsmötet beslutar om omedelbar justering av punkter 14-16.
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18. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till
klubbstyrelsen (enligt § 7A mom 7)
a) Viltspår från 2020
a. Författarna till motionen om att behålla klubbmästerskapet i viltspår, Rolf
Karlsson och Marita Silfven Karlsson, är ej närvarande varvid Årsmötets
ordförande föredrar motionen.
b) Viltspårträning från 2020
a. Författaren till motionen om att behålla viltspårtävlingen inom WSSK, Nils
Andersson, är ej närvarande varvid Årsmötets ordförande föredrar motionen.
c) Svar till ovan motioner från 2020
a. Föregående styrelse yrkade att avslå motionerna. Sittande styrelses svar
redovisas under punkt e).
d) Proposition att ta bort RÅS
a. Föregående styrelse lade fram följande förslag till beslut, att ta bort RÅS-priset.
Nuvarande styrelses beslut är att godkänna föregående styrelses beslut.
i. Årsmötet bifaller styrelsens beslut.
e) Den nuvarande styrelsens svar på motion a) och b)
a. Nuvarande styrelse föreslår att årsmötet bifaller motionerna med motiveringen
att KM i viltspår engagerar många medlemmar samt att det finns ett utbrett
intresse för att gå kurser i viltspår.
i. Årsmötet bifaller motionerna.
f)

SSRK:s förtjänsttecken brons
a. Styrelsen har fattat beslut att ge Monica Seiron SSRK:s förtjänsttecken brons
med motivering:
”Styrelsen beslutar att tilldela Monica Seiron Spaniel- och retriverklubbens
förtjänsttecken i brons. Detta för mångårig insats för Welsh Springer
Spanielklubben som medlemsansvarig. Monica har utfört sitt uppdrag utmärkt
och uppdraget är av stor betydelse för all klubbens verksamhet. Denna typ av ack
så viktiga uppdrag får sällan den uppmärksamhet som det förtjänar. Styrelsen vill
på detta sätt visa Monica sin uppskattning.”
i. Då Monica Seiron ej var närvarande på årsmötet sker utdelningen vid
annat tillfälle.

g) Utse hedersmedlem i Welsh Springer Spanielklubben (WSSK)
a. Förslag till nominering av Hedersmedlem i Welsh Springer Spanielklubben, med
motivering:
”Welsh Springer Spanielklubben vill föreslå att utse Carina Hultgren till
hedersmedlem i klubben. Catarina har varit aktiv i Welsh Springer
Spanielklubben i många år. Hon är en utav de som startade upp klubben en gång
i tiden och har varit en aktiv klubbmedlem i många år, suttit med i styrelsen av
och till och även haft andra funktioner i klubben. Hon är fortsatt engagerad i vårt
avelsarbete och ställer fortfarande gärna upp med goda råd i detta viktiga
arbete, inte minst när det gäller revidering av RAS.”
b. Styrelsen föreslår WSSK:s årsmöte att besluta att utse Catarina Hultgren till
hedersmedlem i Welsh Springer Spanielklubben.
i. Årsmötet bifaller styrelsens förslag.

4

19. Övriga frågor (enligt §7A mom 7)
19.1.
Frågan kring vilka är kriterierna för att bli hedersmedlem togs upp.
19.1.1.
Kriterierna finns i stadgarna. SSRK kan önska att rasklubbarna har
samma motivering för hedersmedlem. Motiveringar skall vara utförliga vid förslag till
hedersmedlem. Kriterier bör ej specificeras då det inte ska uppfattas som att de
uppfyllda kraven skapar en skyldighet att bli hedersmedlem.
20. Mötets avslutande
20.1.
Ordförande tackar för förtroendet.
20.2.
Ordförande tackar avgående ordförande med gåva.
20.3.
Ordförande tackar mötesordförande med gåva .
20.4.
Ordförande presenterar sig själv och önskar ett gott styrelseår.

Vid protokollet

_______________________________
Julia Nygren

Justeras av

________________________________
Gunnar Petersson
Ordförande

________________________________
Jan Gustavsson

__________________________________
Marcus Nygren
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