Handlingar
för

Aussieklubbens ordinarie klubbmöte
2021-02-27

Innehåll:
Dagordning

3

Motion
Styrelsens yttrande

4
5

Verksamhetsberättelse för året 2020

6

Balansräkning

8

Resultaträkning

10

Revisionsberättelse

11

Verksamhetsplan för 2021

12

Budget 2021

12

Valberedningens förslag

13

2

Dagordning
Ordinarie klubbmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens vice
ordförande.
Klubbmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av klubbmötets
ordförande.
Vid ordinarie klubbmöte skall följande ärenden förekomma
1.

Justering av röstlängd

2.

Val av ordförande för mötet

3.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

4.

Val av justerare

5.

Val av rösträknare

6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt

7.

Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande regelverk

8.

Fastställande av dagordningen

9.

Redovisning av föregående verksamhetsår

10.

Fastställande av balans- och resultaträkning

11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12.

Beslut om rambudget

13.

Val av styrelse

14.

Val av revisorer

15.

Val av valberedning

16.

Beslut om omedelbar justering av p. 12-14

17.

Behandling av motion ang. digitalisering av Svenska Aussieposten
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Styrelsens yttrande angående motion om digitalisering av Svenska Aussieposten:
Styrelsen avslår motionen
Anledning:


En viss del av medlemsavgiften ska gå tillbaka till medlemmarna, enklast via en medlemstidning. Det är alltså en medlemstidning, och inte en marknadsföringskanal



Enklast att nå stadgarnas mål och verksamhet är via medlemstidningen, så att man når alla medlemmar.



Genom digitalisering av tidningen ger man alla möjlighet att läsa den, alltså även de som inte betalar medlemsavgift. Styrelsen tror att detta medför medlemstapp.



Genom uppfödarmöten, mässor och aktiviteter når man inte ut till alla medlemmar, då det inte visat sig finnas intresse för
att anordna aktiviteter på alla platser i vårt avlånga land. Det är inte heller att rekommendera att medlemmar utan intresse
för avel är med på uppfödarmöten.
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
Aussieklubben, rasklubb för australisk terrier, har under året haft följande verksamhet:
Styrelsens sammansättning:
Ordförande:
Birgitta Sundell
Vice ordförande:
Martina Granqvist
Sekreterare:
Maritha Andersson
Kassör:
Mona Olsson Öberg
Ledamot:
Marie Fast

1 år
1:a året av 2
2:a året av 2
1:a året av 2
Fyllnadsval 1 år

Suppleant:
Suppleant:

Christina Lind
Agneta Vasstun

1 år
1 år

Firmatecknare:

Birgitta Sundell
Mona Olsson Öberg

Redovisningsperiod:

Kalenderår

Valberedning:

Saija Reiman Walldén, sammankallande
Lisbeth Norén
Christina Engqvist

Medlemsantal:

Aussieklubben hade vid årsskiftet 265 medlemmar. Av dessa är 87 valpmedlemmar, 7 internationella, 7 hedersmedlemmar samt 16 familjemedlemmar.
Det är en ökning jämfört med förra året, framföralt avseende valpmedlemar
(255 totalt förra året, 21 valp, 9 internationella, 7 heders och 17 familjemedlemmar)

Föreningens säte:

Vi har medlemmar i Sverige, de nordiska grannländerna, Tyskland och Nederländerna (inga i Storbritannien eller USA)

Medlemsavgifter:

250:- för medlem, 50:- för familjemedlem, 100:- då uppfödare betalar för valpköpare, medlemmar bosatta utanför Sverige 300:-

Ekonomi:

Från och med 2020 ges tidningen ut i A5 format. Detta har medfört en stor
besparing för klubben.
Aussiespecialen eller andra aktiviteter kunde inte genomföras på grund av coronapandemin, vilket medfört minskade kostnader.

Sammanträden:

Ordinarie årsmötet hölls i Göteborg 2020-02-22. Ordförande var Gunnar
Peterson, och sekreterare Mona Olsson Öberg.
Under året har styrelsen utöver konstitueringsmöte haft 9 styrelsemöten, samt
1 arbetsutskottmöte.
Ordförande och sekreterare har haft 1 möte med Aussieklubbens samarbetspartner Agria för att diskutera vår handlingsplan för 2020.
Utöver dessa har mail och övrig telefonkontakt hållits.

Verksamhet:

Aussieklubbens special 2020 blev inställd pga coronaviruset. Övriga aktiviter
har heller inte kunnat hållas i klubbens regi. Däremot har några kennlar och
enstaka privata medlemmar ordnat träffar och promenader, vilket trevligt presenterats i Aussieposten med text och bilder.
Årets Aussie har korats. Tyvärr var ju de flesta utställningar inställda pga coronapandemin, men i början på året fick vi in lite resultat.
Officiella aktiviteter har pågått, så resultat därifrån har kommit in till klubben.
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Årets Aussie:

Utställning:
Agility:
Lydnad:
Rallylydnad:
Viltspår:

Jaskarin Play With Fire
Sureprimes Qruella
Fastloves I´m saying yes
Sureprimes Quarterback
Sureprimes Razzel

49 poäng
25 poäng
7 poäng
24 poäng
70 poäng

Aussieklubben gratulerar alla deltagare.
Utställningskommittén: Aussieklubben har för närvarande ingen kommitté.
Avel:

RAS ”Rasspecifika Avelsstrategier” reviderades under 2020, men blev inte
klart pga många korrigeringar från SvTek. Mona Olsson-Öberg, Birgitta Sundell och uppfödare har under året arbetat med detta. Vår kontakt i SvTek är
Anna-Karin Berg.

Aussieposten:

Svenska Aussieposten har under året kommit ut med 4 nummer.
Redaktör har varit Maritha Andersson.

Hemsidan:

Webbmaster var till en början Maritha Andersson, men sen tog Helena Åkersved över.

Facebook:

Under året har klubbens facebooksida uppdaterats med nyheter. Ansvarig har
varit Marie Fast

Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas på ett bra och coronafritt kommande år för alla
medlemmar och deras älskade vovvar!

Birgitta Sundell
Ordförande

Maritha Andersson
Sekreterare

Mona Olsson Öberg
Kassör

Martina Granqvist
Vice ordförande

Marie Fast
Ledamot

Christina Lind
Suppleant 1

Agneta Vasstun
Suppleant 2
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Verksamhetsplan för Svenska Aussieklubben 2021
Under 2021 kommer Aussieklubben att arbeta för att sprida kunskap om australisk terrier genom att
Ge ut tidningen Svenska Aussieposten med 4 nr.
Hålla hemsidan www.aussieklubben.com uppdaterad
Informera på Aussieklubbens facebooksida.
Valphänvisning finns i tidningen och på hemsidan. Uppfödare måste själva skicka in uppgifter till redaktör och webbmaster.
Styrelsen kommer att hålla minst sex protokollförda möten utöver ordinarie medlemsmöte. Information
från dessa möten kommer att läggas ut på hemsidan och i tidningen.
Förslag för verksamhet under förutsättning att coronapandemin inte fortsätter:
Aktivitetsdag i Klubbarp den 27-29 augusti
Hundpromenader och andra aktiviteter för medlemmar.
RAS kommer att färdigställas.
Uppfödarmöte kommer att anordnas.
I övrigt kommer styrelsen att ta upp inkomna frågor och på bästa möjliga sätt besvara dem.

Budget 2021 för Svenska Aussieklubben
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