
 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Welsh Springer Spanielklubben 150322 
 
Ordförande Torbjörn Håkansson hälsade alla närvarande välkomna och öppnar mötet. 

 
1. Fastställande av röstlängden 

Röstlängden fastställs till 21 personer. Närvarolista bifogas.  

2. Val av ordförande för mötet 

Gunnar Petersson väljs till mötesordförande. 

3. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Styrelsen anmäler att Emelie Carlsson är utsedd till protokollförare vid mötet. 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet 

Mötet väljer Nina Korvela och Eva Fabiansson Johnsson. 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar 

Förutom mötesordförande så är samtliga medlemmar i rasklubben. 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Kallelse har funnits i Welshnytt samt på hemsidan. Årsmötet finner årsmötet stadgeenligt 
utlyst. 

7. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs. 

8. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- 
och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas 
berättelse 

a) Balansräkning 

Balansräkningen föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 

b) Resultaträkning 

Resultaträkningen föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 

c) Årsberättelse 

Årsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 

d) Avelsrapport 

Avelsrapporten föredras. Eva Fabiansson-Johnsson ber om ett klarläggande angående 
handläggning av PLD inom rasen. Janne Gustavsson redogör för detta, varefter rapporten 
godkänns och läggs till handlingarna. 

e) Särredovisade tävlingar 
i. OS N. Stockholm 
ii. OS Skövde 
iii. CS 
iv. KM Jakt 
v. KM Viltspår 
vi. KM Agility/Lydnad/Rallylydnad 

Särredovisade tävlingar föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 

 



 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust 

Årsmötet fastställer balans och resultaträkning och årets resultat överförs till ny räkning. 

10. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag 
föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen. 

a. Motion avseende regelverk i agility inlämnad till årsmötet 2014 

Styrelsens förslag återkommer längre ner. 

b. Redovisning av uppdrag rörande fotogalleri på hemsidan (inlagd 2015-03-
08) 

Årsmötet godkänner styrelsens rapport.  

11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen. 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.  

12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till: 

a) Verksamhetsplan 2015 

Årsmötet fastställer styrelsens förslag. 

b) Medlemsavgifter 2016 
Styrelsens förslag 
Ordinarie  250kr 
Familjemedlem    40kr 
Gåvomedlemskap 100kr 
Utlandsmedlemskap 350kr 

Årsmötet fastställer styrelsens förslag. 

c) Budget 2015 
Årsmötet fastställer styrelsens förslag. 

d) Villkor för reseersättning till WSSK:s funktionärer 

Årsmötet fastställer styrelsens förslag. Klubbens ersättning fortsätter följa den statliga 
ersättningen. 

 

13. Val av 

a. Ordförande 

Valberedningen föreslår Torbjörn Håkansson. Mötet väljer enligt valberedningens förslag. 

b. ordinarie ledamöter  

Valberedningen förslag: 

 Birgitta Limnefelt Sundin Nyval 2år 

 Bo Olofsson Nyval 2 år 

Lena Johansson Omval 2 år 

Mötet väljer enligt valberedningens förslag. 

c. suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning 

Valberedningens förslag: 

Anita Korvela nyval 1år 

Jan Gustavsson nyval 1 år 



 

Mötet väljer enligt valberedningens förslag att tjänstgöringsordningen är följande: 1 – Anita 
Korvela 2 – Jan Gustavsson.   

 

 

 

Val av  

a) två revisorer  
Valberedningens förslag: 
Lilian Jonsson nyval 1 år 
Katarina Wigart nyval 1 år 

b) två revisorsuppleanter  
Valberedningens förslag: 
Eva Lundkvist nyval 1år 
Jan Berglund nyval 1år 
 
Mötet väljer enligt valberedningens förslag. 

14. Val av valberedning 

Årsmötet valde Nina Korvela till sammankallande på 1 år, Rolf Carlsson valdes till ledamot i 
valberedningen på 2 år. 

15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 

Mötet beslutar om omedelbar justering av ovanstående punkter. 

16. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts 
till klubbstyrelsen 

a. Motion avseende regelverk i agility inlämnad till årsmötet 2014 

Motionären är ej närvarande. Styrelsens motivering till avslag framförs. Årsmötet 
beslutar att avslå motionen. 

b. Motion om uppfödarlistan på wssk.se 

Motionären är ej närvarande. Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 

c. Motion om ClubShow 

Motionären är ej närvarande. Styrelsens motivering till avslag framförs. Årsmötet 
beslutar att avslå motionen. 

d. Motion om Klubbmästerskapen 

Motionären är ej närvarande. Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 

e. Motion om styrdokument för valberedningen 

Motionären är ej närvarande. Styrelsens motivering till avslag framförs. Årsmötet 
beslutar att avslå motionen. 

f. Förslag på reviderat regelverk för klubbmästerskap i Agility 

Årsmötet godkänner förslaget med en del justeringar. Låsningsperioden för 
regelverket ska starta 2017. Under domarens pris justeras ”trevligast att bedöma” till 
”utmärker sig positivt”. Stycket som heter Banområde och agilitybana samt Rätt att 
delta och Begränsat prov och lottning tas bort eftersom den informationen finns i 
de officiella regelverket för agility. 

g. Förslag på reviderat regelverk för klubbmästerskap i Lydnad 



 

Årsmötet godkänner förslaget med tillägget att låsningsperioden för regelverket ska 
starta 2017. 

h. Förslag på reviderat regelverk för klubbmästerskap i Rallylydnad 

Årsmötet godkänner förslaget med tillägget att låsningsperioden för regelverket ska 
starta 2017. 

i. Förslag på reviderat regelverk för klubbmästerskap i Viltspår 

Årsmötet godkänner förslaget med tillägget att låsningsperioden för regelverket ska 
starta 2017. 

j. Förslag på reviderat regelverk för klubbmästerskap i Jakt 

Årsmötet godkänner förslaget med tillägget att låsningsperioden för regelverket ska 
starta 2017. 

k. Förslag på reviderat regelverk för RÅS-priset 

Årsmötet godkänner förslaget. 

l. Förslag på reviderat regelverk för Club Show 

Årsmötet godkänner förslaget. 

m. Förslag på reviderat regelverk för Open Shows 

Årsmötet godkänner förslaget. 

n. Förslag på regelverk för ersättning till funktionärer 

Årsmötet godkänner förslaget. 

o. Förslag på reviderade regler för gåvomedlemskap 

Årsmötet godkänner förslaget. 

p. Förslag på inrättande av utländskt gåvomedlemskap 

Årsmötet godkänner förslaget. 

17. Övriga frågor 

18. Årsmötet diskuterade motioner till SSRKs fullmäktige till vägledning för klubbens 
delegater. 

19. Mötets avslutande 
Årsmötesordförande avtackades med en blomma. Klubbens ordförande förklarade därefter 
årsmötet avslutat. 

Vid protokollet:   Årsmötesordförande:  

 

 

Emelie Carlsson   Gunnar Petersson 

 

Justerare: 

 

 

Eva Fabiansson Johnsson   Nina Korvela 


