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Svenska Welsh Corgi Klubben 

Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2021 

Jönköpings Brukshundklubb, Hundstugevägen 22, 555 94 Jönköping 

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande Cor van der Beek hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Justering av röstlängd 

Röstlängden fastställs till 23 personer, varav 6 styrelsemedlemmar. 

 

3. Val av ordförande för årsmötet 
Styrelsen föreslog att Birgitta Bernhed väljs till årsmötesordförande. 

Beslut att välja Birgitta Bernhed till ordförande för mötet. 

  

4. Val av protokollförare för årsmötet 

Anmäldes av styrelsen att protokollförare för mötet är Johanna Gull. 

 

5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera 

protokollet 
Beslut att välja Linda Lindekrans och Eva Granlund som justerare tillika rösträknare 

för årsmötet.  

 

6. Beslut och närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och personer 

som har rätt att delta enligt stadgarnas paragraf 7 mom. 4 
Samtliga i lokalen har närvaro- och yttranderätt.  

 

7. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 
Kallelse har funnits på klubbens hemsida samt på Facebook.  

Beslut att medlemmarna har blivit stadgeenligt kallade. 

 

8. Fastställande av dagordningen 
Årsmötesordförande redogjorde den föreslagna dagordningen och informerar att inga 

motioner samt propositioner inkommit, frågar om någon vill tillägga.  

Styrelsen vill tillägga en punkt för kännedom under punkt 19, övriga ärenden.  

Årsmötesordförande föreslog att årsmötet godkänner dagordningen med det 

föreslagna tillägget som dagordning för mötet.  

Beslut att dagordningen med tillägget anses fastställd.  

 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans-

resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt 

revisorernas berättelse 
Ordförande går igenom verksamhetsberättelsen samt balans-resultaträkningen sida 

för sida.  

Gunnel Samuelsson presenterar revisorernas berättelse och förordnande om 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt 

dessa uppkommen vinst eller förlust.  

Resultatet balanseras i ny räkning för 2022.  

Beslut att den godkänns för 2021 och läggs till handlingarna.  

 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen 

 Inga uppdrag. 

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna föreslog med hänsyn till sin revisionsberättelse att årsmötet beviljar den 

sittande styrelsen ansvarsfrihet.  

Beslut att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan, föredragning av 

styrelsens budgetplan samt beslut om avgifter för kommande år.  

Klubbens ordförande Cor går igenom verksamhetsplan för versamhetsåret 2022, 

planerade utställningar, mer aktiviteter, medlemsmöten samt arbetet med klubbens 

tidning Welsh Corgiprat.  

Beslut att godkänna verksamhetsplanen.  

 

Rambudget har funnits tillgänglig för deltagare att läsa innan mötet. Kassören går 

igenom skillnader från föregående år, vilket är egen post för vallningsaktiviteter då 

intresset ökat samt något mer budgeterat för utställningar då man tror det kan finnas 

stort intresse för utställningar nu när restriktioner har lättat. 

Beslut att godkänna rambudgeten.  

 

Avgifter för kommande verksamhetsår är oförändrade.  

Beslut att godkänna avgifterna.  

 

14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

Sedan tidigare 7 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.  

Finns ett stort intresse att vara med i styrelsen, så både 7+3 och 7+4 läggs som 

förslag. Röstning genomförs.  

Beslut att antalet ordinarie ledamöter är 7 och suppleanter 3.  

 

15. Val av:  

A, Ordförande 

B, Ledamöter 

C, Suppleanter samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

A, Valberedningen föreslår omval för Cor van der Beek på 1år.  

Carina Sandell-Widin föreslås på årsmötet. Sluten votering genomförs.  

Beslut att Cor van der Beek valdes till ordförande, mandattid 1år. 

 

B, Valberedningen föreslår följande till ordinarie ledamöter:  

Jennica Skoglund, omval 2 år.  

Victoria Jansson, nyval 2 år. 

Helena Wiklund. nyval 2 år.  
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Eva Sahlin, fyllnadsval 1 år.  

 

Det står att Fia Nilsson har ett år kvar av mandatperioden vilket inte stämmer, så hon 

läggs till i listan för fyllnadsval 1 år.  

 

Årsmötet föreslår Johanna Gull och Sofia Berg. 

 

Sluten votering genomförs med följande resultat:  

 Victoria Jansson, 2år 

 Eva Sahlin, 2år 

 Jennica Skoglund, 2år 

 Sofia Berg, 1år 

 Fia Nilsson, 1 år.  

Beslut att fastslå resultatet från voteringen till ledamöter för klubben.  

 

C, Valberedningen föreslår följande till suppleanter (1år): 

1. Caroline Järnbröst 

2. Cecilia Andersson Bergstrand  

3. Johanna Gull 

 

Årsmötet föreslår Helena Wiklund.  

 

Sluten votering genomförs med följande resultat:  

 Suppleant 1: Johanna Gull 

 Suppleant 2: Cecilia Andersson Bergstrand 

 Suppleant 3: Helena Wiklund 

 

 Beslut att fastslå resultatet från voteringen till suppleanter för klubben. 

 

16.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslår 

 Revisor: Kajsa Staaf (nyval) 

 Revisor: vakant 

 Revisorssuppleant: Ulla Therman 

 Revisorssuppleant: Malin Eriksson 

 

Frida Lundquist föreslås som revisor.  

Beslut att ovanstående valdes till revisorer och revisorssuppleanter.  

 

17. Val av valberedning 

 Följande föreslås till valberedningen:  

Sammankallande: Märta Brandts 1år.  

Ledamot: Eva Granlund, nyval 2 år.  

Ledamot: Carina Sandell-Widin, fyllnadsval 1 år.  

 Beslut att välja ovanstående till valberedningen.  

 

Omedelbar justering av punkterna 15-17 
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Beslut att omedelbart justera punkterna 15-17.  

 

18. Behandling av ärenden som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till 

styrelsen eller av denna underställts årsmötet. 

Inga propositioner eller motioner har inkommit.  

 

19. Övriga ärenden 

Styrelsen och avelskommittén informerar att man skickat in en ansökan till SKK om 

ett avelsprogram på populationsnivå. Detta då fem avelshanar använts i mycket stor 

utsträckning vilket kan resultera i stora problem med avelsbasen framöver.  

 

20. Mötets avslutande 

 Cor får ordet och tackar Birgitta Bernhed för hjälpen med mötet. Han tackar även 

årsmötesdeltagarna för fortsatt förtroende.  

 

Mötet avslutas.  
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Svenska Welsh Corgi Klubben 


Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2021 


Jönköpings Brukshundklubb, Hundstugevägen 22, 555 94 Jönköping 


 


1. Mötets öppnande  


Ordförande Cor van der Beek hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  


 


2. Justering av röstlängd 


Röstlängden fastställs till 23 personer, varav 6 styrelsemedlemmar. 


 


3. Val av ordförande för årsmötet 
Styrelsen föreslog att Birgitta Bernhed väljs till årsmötesordförande. 


Beslut att välja Birgitta Bernhed till ordförande för mötet. 


  


4. Val av protokollförare för årsmötet 


Anmäldes av styrelsen att protokollförare för mötet är Johanna Gull. 


 


5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera 


protokollet 
Beslut att välja Linda Lindekrans och Eva Granlund som justerare tillika rösträknare 


för årsmötet.  


 


6. Beslut och närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och personer 


som har rätt att delta enligt stadgarnas paragraf 7 mom. 4 
Samtliga i lokalen har närvaro- och yttranderätt.  


 


7. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 
Kallelse har funnits på klubbens hemsida samt på Facebook.  


Beslut att medlemmarna har blivit stadgeenligt kallade. 


 


8. Fastställande av dagordningen 
Årsmötesordförande redogjorde den föreslagna dagordningen och informerar att inga 


motioner samt propositioner inkommit, frågar om någon vill tillägga.  


Styrelsen vill tillägga en punkt för kännedom under punkt 19, övriga ärenden.  


Årsmötesordförande föreslog att årsmötet godkänner dagordningen med det 


föreslagna tillägget som dagordning för mötet.  


Beslut att dagordningen med tillägget anses fastställd.  


 


9. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans-


resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt 


revisorernas berättelse 
Ordförande går igenom verksamhetsberättelsen samt balans-resultaträkningen sida 


för sida.  


Gunnel Samuelsson presenterar revisorernas berättelse och förordnande om 


ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt 


dessa uppkommen vinst eller förlust.  


Resultatet balanseras i ny räkning för 2022.  


Beslut att den godkänns för 2021 och läggs till handlingarna.  


 


11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen 


 Inga uppdrag. 


 


12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 


Revisorerna föreslog med hänsyn till sin revisionsberättelse att årsmötet beviljar den 


sittande styrelsen ansvarsfrihet.  


Beslut att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.  


 


13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan, föredragning av 


styrelsens budgetplan samt beslut om avgifter för kommande år.  


Klubbens ordförande Cor går igenom verksamhetsplan för versamhetsåret 2022, 


planerade utställningar, mer aktiviteter, medlemsmöten samt arbetet med klubbens 


tidning Welsh Corgiprat.  


Beslut att godkänna verksamhetsplanen.  


 


Rambudget har funnits tillgänglig för deltagare att läsa innan mötet. Kassören går 


igenom skillnader från föregående år, vilket är egen post för vallningsaktiviteter då 


intresset ökat samt något mer budgeterat för utställningar då man tror det kan finnas 


stort intresse för utställningar nu när restriktioner har lättat. 


Beslut att godkänna rambudgeten.  


 


Avgifter för kommande verksamhetsår är oförändrade.  


Beslut att godkänna avgifterna.  


 


14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 


Sedan tidigare 7 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.  


Finns ett stort intresse att vara med i styrelsen, så både 7+3 och 7+4 läggs som 


förslag. Röstning genomförs.  


Beslut att antalet ordinarie ledamöter är 7 och suppleanter 3.  


 


15. Val av:  


A, Ordförande 


B, Ledamöter 


C, Suppleanter samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 


A, Valberedningen föreslår omval för Cor van der Beek på 1år.  


Carina Sandell-Widin föreslås på årsmötet. Sluten votering genomförs.  


Beslut att Cor van der Beek valdes till ordförande, mandattid 1år. 


 


B, Valberedningen föreslår följande till ordinarie ledamöter:  


Jennica Skoglund, omval 2 år.  


Victoria Jansson, nyval 2 år. 


Helena Wiklund. nyval 2 år.  
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Eva Sahlin, fyllnadsval 1 år.  


 


Det står att Fia Nilsson har ett år kvar av mandatperioden vilket inte stämmer, så hon 


läggs till i listan för fyllnadsval 1 år.  


 


Årsmötet föreslår Johanna Gull och Sofia Berg. 


 


Sluten votering genomförs med följande resultat:  


 Victoria Jansson, 2år 


 Eva Sahlin, 2år 


 Jennica Skoglund, 2år 


 Sofia Berg, 1år 


 Fia Nilsson, 1 år.  


Beslut att fastslå resultatet från voteringen till ledamöter för klubben.  


 


C, Valberedningen föreslår följande till suppleanter (1år): 


1. Caroline Järnbröst 


2. Cecilia Andersson Bergstrand  


3. Johanna Gull 


 


Årsmötet föreslår Helena Wiklund.  


 


Sluten votering genomförs med följande resultat:  


 Suppleant 1: Johanna Gull 


 Suppleant 2: Cecilia Andersson Bergstrand 


 Suppleant 3: Helena Wiklund 


 


 Beslut att fastslå resultatet från voteringen till suppleanter för klubben. 


 


16.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 


Valberedningen föreslår 


 Revisor: Kajsa Staaf (nyval) 


 Revisor: vakant 


 Revisorssuppleant: Ulla Therman 


 Revisorssuppleant: Malin Eriksson 


 


Frida Lundquist föreslås som revisor.  


Beslut att ovanstående valdes till revisorer och revisorssuppleanter.  


 


17. Val av valberedning 


 Följande föreslås till valberedningen:  


Sammankallande: Märta Brandts 1år.  


Ledamot: Eva Granlund, nyval 2 år.  


Ledamot: Carina Sandell-Widin, fyllnadsval 1 år.  


 Beslut att välja ovanstående till valberedningen.  


 


Omedelbar justering av punkterna 15-17 
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Beslut att omedelbart justera punkterna 15-17.  


 


18. Behandling av ärenden som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till 


styrelsen eller av denna underställts årsmötet. 


Inga propositioner eller motioner har inkommit.  


 


19. Övriga ärenden 


Styrelsen och avelskommittén informerar att man skickat in en ansökan till SKK om 


ett avelsprogram på populationsnivå. Detta då fem avelshanar använts i mycket stor 


utsträckning vilket kan resultera i stora problem med avelsbasen framöver.  


 


20. Mötets avslutande 


 Cor får ordet och tackar Birgitta Bernhed för hjälpen med mötet. Han tackar även 


årsmötesdeltagarna för fortsatt förtroende.  


 


Mötet avslutas.  
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