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Protokoll Jack Russell Klubbens 

Årsmöte 2012-02-18 Kvänum 

 

§ 1  Årsmötets  öppnande. 

       Ordförande Henrik Lindberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Justering av röstlängd och godkännande av dagordning. 

 Röstlängden justerades till 14 st medlemmar. Dagordningen godkändes. 

§3 Val av ordförande till mötet. 

 Bo Edoff valdes till mötesordförande. 

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

 Styrelsen anmälde Angelica Andersson till protokollförare vid mötet. 

§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 

 Ann-Christine Larsson och Ulrika Andersson. 

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 

 Närvarande som ej är medlem har närvaro- och yttranderätt. 

§7 Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst. 

 Fastslogs att årsmötet har blivit behörigt utlyst. 

§8 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning. Redogörelse för arbetet 

med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

 Föredrogs av Lena Lövdahl. Revisorernas berättelse föredrogs av revisorn Ann-

Christine Larsson.  

§9 Fastställande av balans- och resultaträkning. 

 Fastslogs. 

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 

 Inga uppdrag fanns från föregående årsmöte. 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Besvarades med ja. 
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§12 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 Godkändes. 

§13 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

 Medlemsavgiften är oförändrad. 

§14 Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

 Föredrogs av Lena Lövdahl och godkändes med följande ändring att istället för vinst 

med 6,300:- så läggs denna summa på posten för möten som då blir 8,700:- och att det 

i budgeten  istället visar på ett nollresultat. 

§15 Val av styrelse 

 a)  Ordförande 1 år – Henrik Lindberg 

b) Ord.ledamöter 2 år- Lena Lövdahl & Marie Hultberg Nylander 

 c) Ord.ledamöter 1 år- Therese Petersson & Dennis Forsberg 

d) Suppleanter 1 år tjänstgöringsodning-1,  Sofie Lundqvist & 2, Ulrika Tellebo 

 

§16 Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter om vardera 1 år. 

 Revisor 1 år- CG Hultin & Ann-Christin Larsson 

 Revisorsuppleanter 1 år- Anders Lamken & Lotta Berglund 

 

§17 Val av valberedning. 

 Henrik Saltzman- Sammankallande 1 år 

 Angelica  Andersson 2 år 

 Karin Ottosson 1 år 

 

§18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 

 Omedelbar justering (se bilaga 1) 

§19 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 15 januari 

anmälts till styrelsen. 

 Det har inkommit tre motioner. 

 Motion nr 1 – Beräkningssystem Årets Agility(bilaga2). Motion nr 2 – 

Beräkningssystem Årets Freestyle(bilaga3). Styrelsen yrkar på avslag med 

motiveringen att beslut tagna på årsmötet endast kan hävas på nästkommande 

årsmöte. Men bifaller att motionerna i sin helhet tas upp på övriga frågor och där fast- 

ställa att dessa regler skall efterföljas för beräkning av 10 i topp. Årsmötet bifaller 

styrelsens förslag. 
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Motion nr 3 – Val av rasrepresentant för Jack Russell Terrier till domarkonferens 2014 

(bilaga 4). Styrelsen yrkar på avslag med motiveringen att beslut tagna på årsmötet 

kan endast hävas på nästkommande årsmöte.  Men bifaller att motionen tas upp 

under övriga frågor.  Årsmötet bifaller styrelsens förslag. 

§20 Övriga frågor samt 

 Motion nr 1 & nr 2 årsmötet bifaller motionerna. 

Motion nr 3 - Styrelsen rekommenderar att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att 

tillsätta en kommitté bestående av 3 personer varav minst 1 person sitter i styrelsen. 

Samt att JRK skall följa Svenska terrierklubbens riktlinjer med att en person skall finnas 

med under hela processen fram till slutmålet oavsett vilken styrelse som rasklubben 

har under denna period. Representant gentemot Svenska Terrierklubben skall 

presenteras senast 1:e april 2012 via klubbens hemsida.  Det var årsmötets mening att 

alla namnförslag skulle lämnas här och nu och det skulle inte ytterligare ut på ex 

hemsidan för att få in fler namn då denna möjlighet redan funnits i och med att 

motionen legat ute och inga namnförslag har inkommit. Styrelsen fick i uppdrag att 

utifrån de inkomna namnen på mötet tillsätta en kommitté. 

Följande namnförslag lämnades av årsmötet. 

Rasrepresentant – Eva Nielsen 

Kommitté – Anna Wilson, Lena Lövdahl, Ingrid Saltzman, Therese Petersson och Ulrika 

Andersson. 

En motion inkom försent men togs upp under övriga frågor (bilaga5).  Gällande 

årsmöte för alla medlemmar. Årsmötet diskuterade förslag på hur & var årsmöte 

kunde avhållas i framtiden. Ett förslag var ihop men någon aktivitet eller föreläsning. 

Förslag på plats var om man kunde alternera mellan Stockholmstrakten och 

Jönköpingstrakten. Styrelsen fick i uppdrag att se över planeringen. Henrik Lindberg 

kommer att ta upp frågan på Terrierfullmäktige angående möjligheten att använda sig 

av tekniska möjligheter. 

Utdelning av årets JKR med blommor och hundhalsband till vinnarna. 

Årets utställning – Jackflash Estanzia äg Ulrika Larsson 

Årets gryt – Vitsuddens Kalle äg Marita Laine 

Årets gryt – Sveduddens Pablo Picasso äg Johan Nylen, Sveduddens Sting äg Jonas 

Eriksson 

Årets Agility – Lilletass Astrid äg Sara Brannmark 

Årets Agility hopp – Wonder of you äg Sara Brannmark 

Årets Lydnad – LPI, LPII Sjöbolyckans Kakan äg Catarina Reich 

Årets Freestyle – Raaw Jambalaya äg Anna Karlsson 

Årets Heelwork to Music  - Raaw Jambalaya äg Anna Karlsson 

Årets Rallylydnad – Stjärnlidens Jack Gaia äg Hanna Jonebrant  
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§21 Mötet Avslutas 

 Ordförande förklarade årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Ordförande 

Angelica  Andersson   Bo Edoff 

 

Justeras: 

Ann-Christine Larsson   Ulrika Andersson 

 

 

 


