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Protokoll Årsmöte 2021-06-13
Plats: Digitalt årsmöte via SKK och via Zoom.
§§ 1-19
Cocker spanielklubbens andre vice ordförande Anne Wågström öppnade mötet och hälsade
alla välkomna.
§1 Fastställande av röstlängden.
Röstlängden fastställdes till 22 röstberättigade medlemmar, info kommer om fler ansluter sig
eller utgår.
§2 Val av ordförande för mötet.
SKK föreslog Anders Dahlstedt som mötesordförande. Inga fler förslag fanns, varför årsmötet
beslutade att välja Anders Dahlstedt som ordförande för mötet.
§3 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Klubbstyrelsen anmälde Ulrika Karlsson som protokollförare vid mötet.
§4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.

1

Årsmötet föreslog Anneli Sundkvist och Agneta Sundquist Olofsson. Inga fler förslag fanns,
varför mötet beslutade att välja Annelie Sundkvist och Agneta Sundquist Olofsson till
justerare.
§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar (enl. § 7A mom
4).
Årsmötet beslutade att det enbart är medlemmar som har yttranderätt, närvorätt har
medlemmarna, mötets ordförande, Fredrik Bruno från SKK/Fk och Moa Källström.
§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse till årsmötet har publicerats på rasklubbens hemsida och Face Book 2021-05-17,
varför årsmötet beslutade att mötet har blivit stadgeenligt utlyst.
§7 Fastställande av dagordningen.
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Årsmötet beslutade att fastställa föreliggande dagordning.
§8 Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen gick igenom med att läsa upp rubrikerna och årsmötet fastställde
verksamhetsberättelsen efter diskussion. Årsmötet beslutade att fastställa balans- och
resultaträkning efter diskussion. Redogörelsen för arbetet med avelsfrågorna återgavs i
verksamhetsberättelsen. Revisorernas berättelse lästes upp av Anders Dahlstedt
§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust.
Årsmötet beslutade att resultatet på 64 767,81kr balanseras i ny räkning.
§10 Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregående klubbmöte gett till klubbstyrelsen.
Inga uppdrag från föregående klubbmöte fanns.
§11 Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet.
§12 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
Styrelsens förslag till verksamhetplan genomgicks med att läsa upp rubrikerna.
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2021
b) rambudget för 2022
Styrelsens förslag genomlästet. Diskussion ang. kostnaderna för Cocker tidningen och
porto uppkom. Styrelsen fick i uppdrag att se över cocker tidningens kostnader.
c) medlemsavgifter (enligt § 4)
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Styrelsen föreslog att medlemsavgiften ska vara oförändrade. Årsmötet beslutade att
medlemsavgiften för ska vara oförändrad, fullbetalande medlem 300 kr,
familjemedlem 100 kr, gåvo- valpmedlemskap 160 kr och fullbetalande medlem ej
bosatt i Sverige 350 SEK.
d) villkor för reseersättning för rasklubbens funktionärer.
Mötet beslutade att följa Skatteverkets regler för reseersättning.
§13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enl. § 8 mom 1).
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Valberedningens förslag som ny ordförande var Henrik Johansson. Inga fler förslag fanns,
varför årsmötet beslutade att välja Henrik Johansson till ordförande för ett år.
Valberedningens förslag på ledamöter på två år var Ingrid Olsson (omval), Ulrika Karlsson
(omval), Ulrika Larefalk (nyval), Caroline Andrén (fyllnadsval 1 år) och Annis Lindberg
(fyllnadsval 1 år). Inga fler förslag fanns, varför årsmötet beslutade att välja Ingrid Olsson,
Ulrika Karlsson, Ulrika Larefalk, Caroline Andrén och Annis Lindberg. Lilian Jonsson
reserverade sig mot beslut: val av Ingrid Olsson.
Valberedningens förslag till suppleanter på ett år var Anna Låhdö (nyval) och Kerstin
Johansson (nyval). Inga fler förslag fanns, varför årsmötet beslutade att välja Anna Låhdö och
Kerstin Johansson till suppleanter på ett år med tjänstgöringsordning 1: Anna Låhdö, 2:
Kerstin Johansson.
§14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enl. § 9).
Valberedningens förslag till revisorer på ett år var Lena Björsell (omval) och Christina Filén
(omval). Inga fler förslag fanns, varför mötet beslutade att välja Lena Björsell och Christina
Filén till revisorer på ett år.
Valberedningens för slag på revisorssuppleanter på ett år var Maj Asplund (omval) och Birgit
N Westerlund (nyval). Inga fler förslag fanns, varför mötet beslutar att välja Maj Asplund och
Birgit N Westerlund till revisorssuppleanter på ett år.
§15 Val av valberedning (enl. § 10).
Valberedningens förslag nyval två år är vakant. Monia Nordenstam och Petra Floryd har ett år
kvar. Mötet ajournerades fem minuter. Mötet återupptogs. Årsmötet gav ett namnförslag, men
vederbörande tackade nej.. Mötet beslutar att den vakanta posten får vara vakant.
§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
Årsmötet beslutade att omedelbart justera paragraferna 13 -15.
Klockan 1931 informerades om att två medlemmar har lämnat mötet. Vilket innebär att
röstlängden fastställdes till 20 medlemmar.
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§17 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till
klubbstyrelsen (enl. § 7A mom 6).
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Motion 1, 2019 – till årsmötet 2020
”Motion till Cockerklubbens styrelse angående värvning av nya medlemmar”
Motionären läste upp sin motion. Mötet avslog motionen.
Motion 2, 2019 – till årsmötet 2020
”Alla kan vara med i en Cocker Cup”. Mötet avslog motionen.
Motion 3, 2019 – till årsmötet 2020
”Nättidning”. Efter diskussion om att utreda det mer, konsekvenser, ekonomi mm.
Varför mötet beslöt att återremittera motionen till styrelsen.
Motion 1, 2020 – till årsmötet 2021
”Uppfödarlistan avgiftsfri” – motionären gick igenom motionen. Efter diskussion fick
medlemmarna rösta. Röstningen blev: Styrelsens förslag, avslag 21 %, motionärens
förslag 79 %. Genom omröstning beslutade årsmöte att ”Uppfödarlistan blir
avgiftsfri” från och med 2022-01-01.
Motion 2, 2020 – till årsmötet 2021
”Kriterier för att stå på uppfödarlistan”
Det blev en lång diskussion. Efter omröstning fick styrelsens förslag 9 röster,
motionärens förslag 11 röster. Genom omröstning beslutade årsmötet att ”Kriterier för
att stå på uppfödarlistan” ska börja gälla 2022-01-01.
Proposition 1, 2020 – till årsmötet 2021
”Upphäva beslut på årsmötet 2005-02-27 att Club Show ska anordnas på fast plats i
Mellansverige”.
Efter diskussion blev det en röstning. Styrelsens förslag att upphäva beslutet 2005 fick 58 %
av rösterna. Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens proposition.





Klubbstyrelsens förslag på Hedersmedlemmar
Andre vice ordförande, Anne Wågström, läste upp motivationerna till varför dessa
personer ska bli hedersmedlemmar. Hon talade även om att Ingrid Olsson inte var med
vid genomgången av hedersmedlemmar i och med att hon satt med i styrelsen och att
det inte skulle bli jäv. De föreslagna hedersmedlemmarna är: Tommy Winberg, Ingrid
Olsson, Agneta Sundquist Olofsson och Stig- Olov Olofsson.
Årsmötet beslutade att välja Tommy Winberg, Ingrid Olsson, Agneta Sundquist
Olofsson och Stig- Olov Olofsson till hedersmedlemmar. Lilian Jonsson reserverade
sig mot beslutet att Ingrid Olsson valdes in som hedersledamot.
Hälsoprogram nivå 2 för ögonlysning
Henrik Johansson berättade kortfattat att av de kullar som har fötts sedan 2009 är det i
många kullar som den ena föräldern inte är ögonlyst och i många kullar är ingen av
föräldradjuren ögonlysta. Årsmötet beslutade att återremittera Hälsoprogram nivå 2
för ögonlysning.

§18 Övriga frågor (enl. § 7A mom 7).


Information till årsmöten gällande Funktionsbeskrivning spaniel FB-S, finns att läsa
på hemsidan.
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Ulrika Larefalk informerade lite om hur långt de har kommit och att tanken är att den
ska bli liknande för spaniel som den är för retrievern.
Agneta och Stig-Olov känner sig hedrade och tacksamma för att de har blivit
hedersmedlemmar.

§19 Mötets avslutande.
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Årsmötesordförande Anders Dahlstedt lämnar över klubban till klubbstyrelsens nya
ordförande Henrik Johansson som tackar medlemmarna för visat engagemang och deltagande.
Han hoppas också att vi kommer att ses i olika sammanhang. Henrik förklarar Cocker
Spanielklubbens årsmöte 2021 för avslutat.

Ulrika Karlsson

Anders Dahlstedt

Årsmötessekreterare

Årsmötesordförande

Anneli Sundkvist

Agneta Sundquist-Olofsson

Justerare

Justerare
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