Protokoll fört vid Svenska Aussieklubbens ordinarie klubbmöte 2021-02-27 kl. 14.00
Följande information lämnades till deltagarna innan mötet:
Mötet är ett förenklat möte med förenklad dagordning som genomförs via Teams.
Martina Granquist Nkodia har tagit emot anmälningar via mail och upprättat en röstlängd.
Mona Olsson Öberg, som är klubbens kassör, genomför närvarokontroll och
medlemskapskontroll.
Vid eventuell begäran om sluten votering med bibehållen valhemlighet skickas rösterna via
mail till nuvarande ordförande Birgitta Sundell på bibbi.sundell@outlook.com. Rösterna som
lämnas vid sluten votering skickas därefter till de på årsmötet valda rösträknarna.
1. Justering av röstlängd
Röstlängden har sammanställts av Martina Granqvist Nkodia, och medlemskontroll
har genomförts av kassören Mona Olsson Öberg. 26 röstberättigade medlemmar
deltar.
Röstlängden bifogas protokollet
2. Val av ordförande för mötet
Maritha Östlund-Holmsten valdes till ordförande för mötet
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen har utsett Maritha Andersson till protokollförare vid mötet
Helle Westman utsågs att föra talarlistan.
4. Val av justerare
Britten Thörnblad och Lars Samuelsson valdes att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll
5. Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Carina Berg och Annelie Blomström

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt
Samtliga deltagare har närvaro- och yttranderätt
7. Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande regelverk
Mötet har utlysts i klubbtidning, på hemsidan och via facebook.
Årsmötet godkände utlysandet av mötet.
8. Fastställande av dagordningen
Ordförande för mötet förklarade att avsteg från dagordningen ej får göras.
Därmed fastställdes dagordningen.

9. Redovisning av föregående verksamhetspår
Verksamhetsberättelse
Mötesordförande läste upp verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik.
Medlemsantal
En deltagare hade synpunkter på medlemsantalet. Man har gått tillbaka i tiden och
jämfört, och anser att klubben gjort ett stort medlemstapp i huvudmedlemmar.
En deltagare vill att nya styrelsen följer upp hur många valpköpare som finns kvar
under nästa år.
En deltagare frågar hur det fungerar med valpmedlemskap, om man kan få det flera
gånger.
Tips från en deltagare att man kan erbjuda autogiro så ingen glömmer sin
inbetalning.
Avgående ordförande uppmanar medlemmar att skicka in synpunkter och idéer till
kommande styrelse.
Avel
En medlem har kontaktat SvTek och frågat om vår revidering av RAS. Medlemmen
anser att klubben borde gjort klart RAS långt tidigare, och vill ha svar från styrelsen.
Kassören svarade att det har varit fördröjning både från Aussieklubben och från
Terrierklubben. RAS är dock inlämnad nu.
Avgående ordförande informerar om svårigheterna att få ihop en avelskommitté,
och att RAS är ett väldigt stort arbete för styrelsemedlemmarna utöver andra
uppdrag.
Medlemmen avslutar med att RAS är ett väldigt viktigt dokument, och det är synd att
inte kennlarna inom klubben ställer upp och bidrar till RAS genomförande.
Facebook
En medlem tog upp hemsidan och facebook, bl.a. varför det finns en konkurrerande
facebooksida. Styrelsen meddelar att den FB-sidan inte är något som Aussieklubben
är inblandad i.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
Kassören redogjorde för balans- och resultaträkningen.
Mötet fastställde balans- och resultaträkningen, och den uppkomna vinsten överförs
till nästkommande år.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötesordförande läste upp revisionsberättelsen.
En medlem vill lämna kommentaren att klubben inte skött sina ålägganden till fullo,
och har synpunkter bl.a. på arbetet med ras.
Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
12. Beslut om rambudget
Sekreteraren läste upp verksamhetsplanen.

En medlem föreslog att verksamhetsplan/rambudet inte ska göras av avgående
styrelse, utan av den nyvalda styrelsen.
Avgående styrelse har dock ansvar för att … lägga en verksamhetsplan till kommande
verksamhetsår.
Kassören redogjorde för rambudgeten.
En medlem anser att det borde användas mer av sparade pengar till olika aktiviteter.
En medlem ifrågasatte vilken nivå det borde vara på planerad intäkt. Den borde
sänkas. Kassörens svar är att den föreslagna budgeten är den som nuvarande
styrelse anser det finns förutsättningar att arbeta efter.
Ordförande påpekar att detta endast är en ram för att ha något att arbeta efter.
Mötet beslutade att godkänna rambudgeten för 2021
13. Val av styrelse
Angående valet av ordförande, där Saija Reiman-Walldén är föreslagen, intygar
Christina Engqvist och Lisbeth Norén, som är övriga personer i valberedningen, att
Saija Reiman-Walldén ej har föreslagit sig själv.
Valberedningens förslag till ordförande: Saija Reiman Walldén
Mötet beslutar att välja Saija Reiman Walldén till ordförande på ett år
Valberednings förslag till ledamöter: Helle Westman och Karin Sjödin
Mötet beslutar att välja Helle Westman och Karin Sjödin till ledamöter på två år.
Valberedningens förslag till suppleanter: Christina Lind och Anette Barry
Mötet beslutar att välja Christina Lind och Anette Barry till suppleanter för en period
av ett år.
14. Val av revisorer
Valberedningens förslag till revisorer: Siv Jäwert och Christina Karlsson
Mötet beslutar att välja Siv Jäwert och Christina Karlsson till revisorer för en period
av ett år.
Valberedningens förslag till revisorsuppleant: Tony Löfgren
Mötet beslutar att välja Tony Löfgren till revisorsuppleant för en period av ett år.
15. Val av valberedning
Förslag till sammankallande valberedare för 2 år: Josefine Barry
Styrelsen beslutar att välja Josefine Barry till ordinarie sammankallande ledamot i
valberedningen för två år.
Förslag till valberedare på 1 år: Ninna Odehag 1 år
Styrelsen beslutar att välja Ninna Odehag till ordinarie ledamot i valberedningen för
ett år.

16. Beslut om omedelbar justering av p. 12-14
Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 12-14

17. Behandling av motion ang. digitalisering av Svenska Aussieposten
En av motionärerna föredrog motionen.
Tidigare ordförande föredrog styrelsens förslag att avstyrka motionen..
Många frågeställningar för och emot digitalisering/papperstidning framfördes.
Motionärerna vill ha några minuter för att diskutera med varandra.
Mötet ajourneras i fem minuter
Annelie Blomström lämnar mötet.
Mötet återupptas, och röstlängden justeras till 25 personer.
Motionärerna har efter överläggning valt att dra tillbaka motionen.
Förslag till årsmötet att uppdra till den nya styrelsen att göra en ordentlig
genomlysning av medlemstidningen vad gäller ekonomi, medlemmarnas önskemål
(tex via enkät), och i detta ingår att se över möjligheterna att ha digitala tidningar på
prov under en period.
Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Mötesordförande tackade för väl genomfört möte och lämnade mötet.
Nya ordförande Saija Reiman Walldén avslutade mötet.

Maritha Östlund Holmsten, mötesordförande

Maritha Andersson, mötessekreterare

Britten Thörnblad, justerare

Lars Samuelsson, justerare

