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Protokoll fört vid Svenska Working Kelpieklubbens  (Rasklubb för Working Kelpie)  

ordinarie årsmöte  i  Lilla Ransta Örsundsbro söndagen den 17 mars 2019 kl. 10.00. 

 
§1. Mötets öppnande.  
SWKK:s ordförande Maria Nyberg öppnade årsmötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna. 

 
§2. Justering av röstlängd.  
Röstlängden justerades. 24 medlemmar närvarande. 

 
§3. Val av ordförande för mötet.  
Till årsmötesordförande valdes Anso Pettersson SKK. 

 
§4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  

Styrelsen anmälde Kicky Sinclair till att  föra prot okollet .  

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet.  

Årsmötet valde efter förslag Susanne Weibull och Sara Jones. 

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

Utöver medlemmar var Anso Pettersson från SKK närvarande i egenskap av mötesordförande och 

beviljades därmed närvaro- och yttranderätt. 

§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  

Enligt stadgarna ska kallelse vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Kallelsen 

till årsmötet har kungjorts i medlemstidningen nr 1/2019, som utkom första veckan i februari. 

Årsmötet beslutade att mötet var stadgeenligt utlyst. 

§8. Fastställande av dagordning.  

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen  

§9. Styrelsens årsredovisning i form av verksamhetsberättelse, balans - och resultatredovisning, 

redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse . 

Verksamhetsberättelsen (bilaga 1) godkändes med den redaktionella ändringen att klubben 

representerades på Sthlmsmässan 2018. 

Kicky Sinclair redogjorde för balans - och resultatrapporterna (bilaga 2 och 3).  

Redogörelse för arbetet med avelsfrågor framgår av verksamhetsberättelsen. 



2 
 

Revisionsberättelsen lästes upp av Tomas Ulväng revisor. ( Bilaga 4) 
 
§10. Fastställande av balans - och resultaträkning samt beslut om uppkommen  
vinst eller förlust . 

  Årsmötet fastställde balans och resultaträkningen. Styrelseförslag att vinsten förs över på  

  löpande räkning. Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte ställt till styrelsen. 

Fanns inget uppdrag. 
 

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

 verksamhetsåret. 

 
§13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2019.  

Förslag till verksamhetsplan (bilaga 5) och budget (bilaga 6) för 2019 har presenterats i tidningen. 

  Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
 

§14. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.  

Svak anslutningen medlemsavgiften 450 kr (familjemedlem 70 kr) medlemsavgiften blir kombinerat med 

Svak och Swkk. 

Utlandsmedlemmar bara i WK 345 kr. 

Årsmötet beslutade enligt förslagen. 

 
§15. Beslut angående styrelsens förslag till rambudget  

Styrelsen redovisade förslag till rambudget.  

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 
§16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt§ 8 i stadgarna för verksamhetsår 

2019 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

Ordförande för ett år: Maria Nyberg omval.  

Ledamöter för två år: Susanne Gustafsson omval, Sara Jones nyval, Ami Flod nyval 

Ledamöter för ett år: Kicky Sinclair (kassör) fyllnadsval. 

Suppleanter för ett år: Agathe Printzlow omval, Louise Höglund nyval, Lars Johansson nyval. 
Suppleanterna kallas till alla ordinarie möten och har tjänstgöringsordning i den ordning de är valda. 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
 
 
 
 §17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna för det innevarande 
verksamhetsåret.  
Revisorer för ett år: Tomas Ulväng omval, Susanne Weibull omval. 
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Revisorsuppleanter för ett år: Marie-Ann Kruhsberg omval, Åsa Löfberg omval 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
 

§18. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.  

Årsmötet föreslog följande medlemmar: Karin Helin 1 år omval sammankallande inför årsmöte 2020, 

Ewa Roos omval (1 år), Malena Asplund Klasson nyval (2 år). 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 
§19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-18.  

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 16 tom 18. (Bilaga 7). 

 
§20. Övriga frågor. (anmälda under p.8) 
Inga frågor 

 
§21. Mötet avslutas 

Ordförande för mötet Anso tackade för förtroendet. Ordförande Maria Nyberg tackade för 

förtroendet att få leda klubbens fortsatta arbete och tackade mötesordförande Anso från SKK för 

dagens arbete med en gåva, Maria förklarade sedan mötet avslutat.  

 

Lilla Ransta 2019-03-17 

 

……………………………..     …………………………………… 

Anso Pettersson     Kicky Sinclair 

mötesordförande     mötessekreterare 

 

……………………………..     …………………………………. 

Susanne Weibull     Sara Jones 

justerare      justerare 


