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            Svensk Irländsk Terrierförening
    Årsmötesprotokoll

             Lördagen den 19 februari 2022, kl 14.00  
     Zoom-möte

Öppnande

1. Röstlängden justerades. 44 personer var röstberättigade (45 närvarande)

2.Till ordförande för mötet valdes Anso Pettersson.

3. Till protokollförare vid mötet anmälde styrelsen Karin Altahr-Cederberg.

4. Till justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet, 
valdes Bengt Janson och Lotta Orre.

5. Beslutade om närvaro- och yttranderätt, förutom föreningsmedlemmar, för mötesordförande 
Anso Pettersson.

6. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst, i god tid på hemsidan och föreningens Facebooksida.

7. Dagordningen fastställdes.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor, samt revisorernas berättelse för år 2020:

Då årsmötet genomfördes digitalt, och det dessutom skulle redovisas både för år 2020 och 2021,  
hade styrelsen valt att lägga upp samtliga handlingar på hemsidan och uppmanat deltagarna att i 
förväg läsa dessa, varför inga handlingar lästes upp under mötet.

Elisabeth Skålberg ställde en fråga angående resultaträkningen, hur det kommer sig att det redovisas
en större vinst för försäljning av IT-produkter, trots att lagret är i princip detsamma som året innan. 
Styrelseordförande Lennart Ståhle fick i uppdrag att ta reda på förhållandet och senare redovisa till 
Skålberg.

9. Beslutades att fastställa balans- och resultaträkning för 2020.

10. Från föregående årsmöte som alltså var 2020, fanns inga uppdrag till styrelsen. År 2021 var det 
inget årsmöte, då dispens givits från SKK med anledning av Coronapandemin.

11. Beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020.

12. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor, samt revisorernas berättelse för år 2021:

Då årsmötet genomfördes digitalt, och det dessutom skulle redovisas både för år 2020 och 2021,  
hade styrelsen valt att lägga upp samtliga handlingar på hemsidan och uppmanat deltagarna att i 
förväg läsa dessa, varför inga handlingar lästes upp under mötet.

Gertrud Hagström påpekade att det står i verksamhetsberättelsen att det under året importerats en 
tik, det skall vara en hane, samt att det står fel ägare på hunden Merrymacs Golden Eye Again, rätt 
ägare är Rickard Hagström.
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Gertrud Hagström ställde en fråga om annonsintäkterna som redovisats och fick svar av kassören 
Karin Carlsson. Elisabeth Skålberg konstaterade att förhållandet med vinst kontra lager för IT-
produkterna är detsamma år 2021, som år 2020. Styrelsen fick i uppdrag att reda ut förhållandet och
svara henne.  Hon undrade också över vad som ingick i Interima poster, vilket kassören kunde 
förklara.

13.  Beslutade att fastställa balans- och resultaträkning för 2021.

14. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.

15. Styrelsens förslag till kommande verksamhet:

- Verksamhetsplan: Fråga ställdes om varför trimkursen i Sollefteå inte finns med, den har aviserats 
i tidigare styrelseprotokoll. Lennart Ståhle uppgav att man inte fått klartecken att triminstruktören 
Averis kan komma. Fråga ställdes varför man vill utöka samarbete med ett antal utländska Irländska
Terrierföreningar men inte hemlandet Irlands förening. Ståhle svarade att han inte lyckats etablera 
någon kontakt än med den föreningen. Fråga ställdes om tanken är att minska utgivningen av Röda 
Hund, men Ståhle förklarade att det handlar mer om att undersöka olika möjligheter till utgivning 
av tidningen, portokostnaden är väldigt hög för utskick av papperstidningen, samt att det är svårt att 
få in bidrag till tidningen. En medlem uttryckte besvikelse över uteblivna svar från 
tidningskommittén, då hon skickat in en artikel. Jessica Lundström erbjöd sig att ingå i 
tidningskommittén.

- Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 2022 fastställdes som oförändrade, dvs ordinarie 
medlem 250kr, familjemedlem 50 kr, medlem bosatt utomlands 300kr. Mötet beslutade enligt 
förslaget.

- Rambudget för 2022. Inga synpunkter framfördes.

16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, enligt §8 i föreningens 
stadgar, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Då ingen ordinarie valberedning har kunnat väljas på tidigare årsmöte, har ordförande Lennart 
Ståhle enligt stadgarna fungerat som valberedning. Han lämnade ett förslag där samtliga personer i 
styrelsen omväljs, utom Susanne Elow som föreslås ersättas av Malcolm Höök. Förslaget är också 
att revisorer och revisorssuppleanter omväljs. Detta förslag grundar sig i att inga personer har 
anmält sig själva eller nominerat någon annan person till styrelsen eller revisorer.

Årsmötet beslutade välja enligt följande:

Ordförande på 1 år nyval Christina Soini
2 ledamöter på 2 år nyval Gertrud Hagström och Elisabeth Skålberg
2 ledamöter kvarstår 1 år Karin Altahr-Cederberg och Lena Christensson
2 suppleanter på 2 år nyval nr 1 Gerd Pedersen och nr 2 Therese Åkerhjelm

17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i föreningens stadgar.
2 revisorer på 1 år omval Christer Mattsson och Caroline Remula
2 revisorsuppleanter på 1 år omval Niclas Sobeus och Pella Davies

18. Val av valberedning enligt §10 i föreningens stadgar.
Sammankallande på 2 år nyval Bengt Janson
1 ledamot på 2 år nyval Torben Pedersen
1 ledamot på 1 år nyval Rose-Marie Belander

19. Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15.
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20. Nytillträdda ordförande Christina Soini svarade på frågan om rambudget och verksamhetsplan 
för 2022 kommer att förändras i och med att nästan hela styrelsen bytts ut. Hon svarade att i 
dagsläget kan hon inte svara på frågan, nya styrelsen måste få möjlighet att gå igenom dessa.

20. Inga övriga ärenden hade inkommit.

21. Avgående ordf Lennart Ståhle tackades av mötet för väl utfört styrelsearbete.

22. Nytillträdda ordförande Christina Soini tackade för förtroendet och avslutade mötet.

Vid protokollet

Karin Altahr-Cederberg, sekreterare

Justeras

Anso Pettersson, mötesordföranden

Bengt Janson, justerare                                                 Lotta Orre, justerare
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            Svensk Irländsk Terrierförening
    Årsmötesprotokoll


             Lördagen den 19 februari 2022, kl 14.00  
     Zoom-möte


Öppnande


1. Röstlängden justerades. 44 personer var röstberättigade (45 närvarande)


2.Till ordförande för mötet valdes Anso Pettersson.


3. Till protokollförare vid mötet anmälde styrelsen Karin Altahr-Cederberg.


4. Till justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet, 
valdes Bengt Janson och Lotta Orre.


5. Beslutade om närvaro- och yttranderätt, förutom föreningsmedlemmar, för mötesordförande 
Anso Pettersson.


6. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst, i god tid på hemsidan och föreningens Facebooksida.


7. Dagordningen fastställdes.


8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor, samt revisorernas berättelse för år 2020:


Då årsmötet genomfördes digitalt, och det dessutom skulle redovisas både för år 2020 och 2021,  
hade styrelsen valt att lägga upp samtliga handlingar på hemsidan och uppmanat deltagarna att i 
förväg läsa dessa, varför inga handlingar lästes upp under mötet.


Elisabeth Skålberg ställde en fråga angående resultaträkningen, hur det kommer sig att det redovisas
en större vinst för försäljning av IT-produkter, trots att lagret är i princip detsamma som året innan. 
Styrelseordförande Lennart Ståhle fick i uppdrag att ta reda på förhållandet och senare redovisa till 
Skålberg.


9. Beslutades att fastställa balans- och resultaträkning för 2020.


10. Från föregående årsmöte som alltså var 2020, fanns inga uppdrag till styrelsen. År 2021 var det 
inget årsmöte, då dispens givits från SKK med anledning av Coronapandemin.


11. Beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020.


12. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor, samt revisorernas berättelse för år 2021:


Då årsmötet genomfördes digitalt, och det dessutom skulle redovisas både för år 2020 och 2021,  
hade styrelsen valt att lägga upp samtliga handlingar på hemsidan och uppmanat deltagarna att i 
förväg läsa dessa, varför inga handlingar lästes upp under mötet.


Gertrud Hagström påpekade att det står i verksamhetsberättelsen att det under året importerats en 
tik, det skall vara en hane, samt att det står fel ägare på hunden Merrymacs Golden Eye Again, rätt 
ägare är Rickard Hagström.







Gertrud Hagström ställde en fråga om annonsintäkterna som redovisats och fick svar av kassören 
Karin Carlsson. Elisabeth Skålberg konstaterade att förhållandet med vinst kontra lager för IT-
produkterna är detsamma år 2021, som år 2020. Styrelsen fick i uppdrag att reda ut förhållandet och
svara henne.  Hon undrade också över vad som ingick i Interima poster, vilket kassören kunde 
förklara.


13.  Beslutade att fastställa balans- och resultaträkning för 2021.


14. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.


15. Styrelsens förslag till kommande verksamhet:


- Verksamhetsplan: Fråga ställdes om varför trimkursen i Sollefteå inte finns med, den har aviserats 
i tidigare styrelseprotokoll. Lennart Ståhle uppgav att man inte fått klartecken att triminstruktören 
Averis kan komma. Fråga ställdes varför man vill utöka samarbete med ett antal utländska Irländska
Terrierföreningar men inte hemlandet Irlands förening. Ståhle svarade att han inte lyckats etablera 
någon kontakt än med den föreningen. Fråga ställdes om tanken är att minska utgivningen av Röda 
Hund, men Ståhle förklarade att det handlar mer om att undersöka olika möjligheter till utgivning 
av tidningen, portokostnaden är väldigt hög för utskick av papperstidningen, samt att det är svårt att 
få in bidrag till tidningen. En medlem uttryckte besvikelse över uteblivna svar från 
tidningskommittén, då hon skickat in en artikel. Jessica Lundström erbjöd sig att ingå i 
tidningskommittén.


- Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 2022 fastställdes som oförändrade, dvs ordinarie 
medlem 250kr, familjemedlem 50 kr, medlem bosatt utomlands 300kr. Mötet beslutade enligt 
förslaget.


- Rambudget för 2022. Inga synpunkter framfördes.


16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, enligt §8 i föreningens 
stadgar, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Då ingen ordinarie valberedning har kunnat väljas på tidigare årsmöte, har ordförande Lennart 
Ståhle enligt stadgarna fungerat som valberedning. Han lämnade ett förslag där samtliga personer i 
styrelsen omväljs, utom Susanne Elow som föreslås ersättas av Malcolm Höök. Förslaget är också 
att revisorer och revisorssuppleanter omväljs. Detta förslag grundar sig i att inga personer har 
anmält sig själva eller nominerat någon annan person till styrelsen eller revisorer.


Årsmötet beslutade välja enligt följande:


Ordförande på 1 år nyval Christina Soini
2 ledamöter på 2 år nyval Gertrud Hagström och Elisabeth Skålberg
2 ledamöter kvarstår 1 år Karin Altahr-Cederberg och Lena Christensson
2 suppleanter på 2 år nyval nr 1 Gerd Pedersen och nr 2 Therese Åkerhjelm


17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i föreningens stadgar.
2 revisorer på 1 år omval Christer Mattsson och Caroline Remula
2 revisorsuppleanter på 1 år omval Niclas Sobeus och Pella Davies


18. Val av valberedning enligt §10 i föreningens stadgar.
Sammankallande på 2 år nyval Bengt Janson
1 ledamot på 2 år nyval Torben Pedersen
1 ledamot på 1 år nyval Rose-Marie Belander


19. Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15.







20. Nytillträdda ordförande Christina Soini svarade på frågan om rambudget och verksamhetsplan 
för 2022 kommer att förändras i och med att nästan hela styrelsen bytts ut. Hon svarade att i 
dagsläget kan hon inte svara på frågan, nya styrelsen måste få möjlighet att gå igenom dessa.


20. Inga övriga ärenden hade inkommit.


21. Avgående ordf Lennart Ståhle tackades av mötet för väl utfört styrelsearbete.


22. Nytillträdda ordförande Christina Soini tackade för förtroendet och avslutade mötet.


Vid protokollet


Karin Altahr-Cederberg, sekreterare


Justeras


Anso Pettersson, mötesordföranden


Bengt Janson, justerare                                                 Lotta Orre, justerare
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