SYDSVENSKA TERRIERKLUBBENS
DAGORDNING VID ORDINARIE ÅRSMÖTE
Zoom, Söndagen den 27 februari 2022

§1
§2

Mötets öppnande.
Justering av röstlängden.

§3

Val av ordförande för mötet.

§4

Val av protokollförare för mötet.

§5

Val av justeringsmän tillika rösträknare.

§6

Närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

§7

Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.

§8

Godkännande av Dagordning.

§9

Föredragning av styrelsens årsberättelse.

§10

Föredragning av kassarapport och revisionsberättelse.

§11

Styrelsens ansvarsfrihet.

§12

Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget.

§13

Val av:
a) Val av ordförande (1 år)
b) Nyval av ledamöter (2 år)
c) Omval av ledamöter (2 år)
d) Fyllnadsval av ledamöter (1 år)
e) Nyval av suppleanter (1 år)

f) Omval av suppleanter (1 år)
§14

Val av

a) 2 revisorer för en tid av 1 år.
b) 2 revisorsuppleant för en tid av 1 år.

§15

Utse valberedning om tre personer varav en sammankallande på 1 år,
en person på 2 år och 1 person kvarstår ytterligare 1 år.

§16

Beslut om omedelbar justring av § 13 – 15.

§17

Motioner.

§18

Övriga ärenden.

§19

Mötets avslutande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande
V. Ordförande
Sekreterare
Kassör

Monica Richard
Jörgen Lundqvist
Helen Sjöholm
Cathy Wendt Magnusson

Ledamot
Suppleant
Suppleant

Ida Wicander
Emilia Holgersson
Sandra Kesselmark

Revisorer

Lennart Nordlund
Gunilla Körner

Revisorssuppleant

Madeleine Pettersson
Jessica Kangro

Valberedning

Pernilla Ouis
(sammankallande) Heidi
Brännland
Petra Åström

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Två fysiska styrelsemöten, sju
styrelsemöten via telefon alt Zoom samt några arbetsmöten utöver dessa. Årsmötet för
verksamhetsåret 2020 avhölls den 19 augusti 2021.
Medlemsutveckling
Vi har det högsta antalet medlemmar sedan åtminstone 4 år tillbaka!
Vi har även det lägsta antalet medlemskap som ligger med påminnelse av inbetalning, jämfört
med de senaste åren.
Antalet medlemmar var per den 31 december 2021 totalt 537 (+24 jfr 2020) medlemmar,
fördelade på 486 fullbetalande medlemmar, 2 valpköparmedlemskap, 18 familjemedlemmar,
3 hedersmedlemmar, 5 nordiska medlemmar, 1 utländsk medlem, och 10 provmedlemmar. En
nedgång i medlemsantalet under 2020 bedöms till stor del bero på att färre
terrierklubbsutställningar arrangerats under pandemin, vilka då kräver medlemskap i
Terrierklubben.
Uppföljning av verksamhetsplan för 2021
Styrelsen hade planerat att arbeta enligt uppgjord verksamhetsplan för 2021 vilket skulle
inneburit att två officiella utställningar, Hörby resp Bjuv, skulle ha genomförts under året. På
grund av Coronapandemin fick Hörbyutställningen ställas in, men utställningen i Bjuv kunde
genomföras på ett så smittsäkert sätt som möjligt tex extra stora ringar, extra stora avstånd
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mellan ringarna, löpande insläpp under dagen, inga köer mm. Ett mycket uppskattat
arrangemang som helhet.
På årsmötet i augusti 2021 diskuterades också möjliga aktiviteter för ungdomar, medlemmar
och presumtiva medlemmar. Styrelsen har beaktat förslagen och har till en början genomfört
en Prova-på-Nosework aktivitet under februari 2022. Flera aktiviteter tex BPH-dag och
handlerkurs kommer att erbjudas medlemmarna under kommande verksamhetsår.

Handlerträning
I augusti genomfördes handlerträning under Jörgen Lundqvists ledning. En förmiddagsgrupp
och en eftermiddagsgrupp i både teori och praktik. Mycket uppskattat av de som var med.
Platsen var Bjuvs brukshundklubb.
Investeringar
Inga större investeringar under 2021.
Vårutställningen i Hörby den 22 maj 2021
Inställd.
Höstutställningen i Bjuv den 11 september 2021
Utställningen genomfördes med ett stort antal utställningssugna deltagare som ställde ut för
våra svenska terrierdomare.

Hässleholm 2022-02-01
___________________
Monica Richard
Ordförande

___________________
Jörgen Lundqvist
Vice ordförande

______________________
Cathy Wendt Magnusson
Kassör

___________________
Helen Sjöholm
Sekreterare

______________________
Ida Wicander
Ledamot
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Sydsvenska Terrierklubben

Balansrapport

848001-2304
Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 21-01-01 - 21-12-31

Ing
balans

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar 1
1910
Kassa
1920

Bank, PlusGiro 630671-6

1940

Bank, Övriga bankkonto 47111701301

S:a Omsättningstillgångar 1
Omsättningstillgångar 2
1400
Lager av priser/rosetter
S:a Omsättningstillgångar 2
Anläggningstillgångar
1220
Inventarier
S:a Anläggningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
2010
2019

Preliminär

Eget kapital
Redovisat resultat

S:a Eget kapital
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

BERÄKNAT RESULTAT

1
331,0
60
797,11
40
837,58
102
965,69

47
395,00
47
395,00

4
320,0
4
320,0
154
680,69

-149
348,09
-5
332,60
-154
680,69
-154
680,69
0,00

Sydsvenska Terrierklubben

Si

Resultatrapport

848001-2304

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 21-01-01 - 21-12-31

Utskriv

Preliminär

Sen
ver

Perio

Intäkter

Klass 30
3014

Anmälningsavgifter Bjuv

154 061

3016

Försäljning rosetter Bjuv

6 212

3024

Övriga aktiviteter

9 750

S:a Klass 30
Övriga rörelseintäkter
3900

170 023
Medlemsavgifter

S:a Övriga rörelseintäkter
S:a Intäkter

Direkta kostnader

4010
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4032
4034
4038
S:a Direkta kostnader

28 920

28 920

198 943

Inköp material och varor
Kostnader årsmöte
Domarkostnader Bjuv
Ringsekreterarkostnader Bjuv
Katalogkostnad Bjuv
Rosettkostnad Bjuv
Diverse kostnader Bjuv
Priser Bjuv
Bjuv - Pia Molin
Övriga aktiviteter

Bruttovinst

-2 368
-709
-8 454
-10 450
-3 604
-297
-8 642
-10 850
-9 177
-6 000
-60 551

138 391

Personalkostnader
7510

S:a Personalkostnader

Övriga kostnader

5010
5011
5460
5610
5800
6250
6310
6530
6540
6570
6991
S:a Övriga kostnader

Arbetsgivaravgifter

Lokalhyra
Hyra och uppsättning av tält
Förbrukningsmateriel
Släpet
Resekostnader/milersättning
Porto
Försäkringar
Redovisningskostnader
IT-kostnader/domän/bredband
Bankkostnader/Postgirokostnader
Övriga avdragsgilla kostnader

-1 433
-1 433

-5 500
-4 500
-400
-425
-13 082
-794
-570
-5 000
-2 077
-2 045
-1 681
-36 074

Resultat före avskrivningar

100 883

Resultat efter avskrivningar

100 883

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

100 883

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

100 883

Resultat före skatt

100 883

Nettoresultat

100 883

Till Årsmötet i Sydsvenska Terrierklubben
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsernas förvaltning för år 2021 i
Sydsvenska Terrierklubben. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av
vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
klubben för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid
med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för
våra uttalanden nedan.
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för klubben, samt
disponerar vinsten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Klippan 2 februari 2022

Lennart Nordlund

Gunilla Körner

SYDSVENSKA TERRIERKLUBBEN
Förslag till Verksamhetsplan 2022
Utställningar
Under 2022 planeras att genomföra de två traditionella utställningarna. I Hörby i maj och
i Bjuv i september.
I samband med utställningarna skall också hållas ”barn-med-hund” och ”juniorhandling”
tävling.

Övriga aktiviteter
I början av 2022 genomfördes Prova-På-Nosework. En kostnadsfri aktivitet för våra
medlemmar och 150:- för övriga intresserade.
Vi planerar för en del andra aktiviteter för våra medlemmar och övriga intresserade under
året.
I övrigt kan aktiviteter komma att genomföras på önskemål från medlemmarna.
Styrelsen har till uppgift att verkställa beslut som årsmötet fattar.

Hässleholm 2022-02-01
___________________
Monica Richard
Ordförande

______________________
Helen Sjöholm
Sekreterare

Rambudget förslag 2022
Intäkter
Medlemsavgifter
Utställning Hörby
Övr. intäkter Hörby
Utställning Bjuv
Övriga intäkter Bjuv
Övriga intäkter

Budget 2022
30000
130000
6000
114000
5620
0
285620

Kostnader
Utställning Hörby
Utställning Bjuv
Reseersättning, arbavg.
Möteskostnader/årsmöte
Telefon/porto
Övriga kostnader/aktiviteter
It, Bankkostnader
Lagerändring
Redovisning
Övriga kostnader/inköp
Kontorsmaterial etc
Lokalhyra
Släpet

100000
85000
4000
4000
4200
14000
5000
0
5000
13000
1000
2000
3000

Totalsumma

240200

Vinst

45420

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.
Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse att gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Svenska Terrierklubbens lokalklubbars tillhörighet indelas genom av Svenska
Terrierklubbens styrelse angivna postnummerområden.
Inledning

Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation - är det centrala organet för de
ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar - benämnda medlemsorganisationer - är
länsklubbar, specialklubbar, genom särskilt tecknade avtal anslutna rasklubbar och
ungdomsklubb.
Svenska Terrierklubben ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta för SKKs och
medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i specialklubben ingående raserna
och/eller uppgifterna.
Specialklubbens verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse
erhållits i samråd med Svenska Terrierklubben.
Svenska Terrierklubben är huvudorganisation för de till klubben anslutna lokalklubbarna och
rasklubbarna för vilka särskilda stadgar gäller.
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade
bestämmelser och föreskrifter.
I den mån stadgar för Lokalklubben strider mot stadgar för Svenska Terrierklubben och eller
stadgar fös SKK skall stadgar för lokalklubb anpassas så att överensstämmelse råder.

§ 1 Mål

Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben är en ideell förening och har till mål att inom ramen
för Svenska Terrierklubbens stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva av Svenska
Terrierklubben beslutad regional verksamhet genom att informera och sprida kunskap om
hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård att bevaka och arbeta med frågor
som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet att skapa och vidmakthålla
goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet

För att nå uppsatt mål skall lokalklubben
1. informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Terrierklubben - dess mål, organisation
och arbetsformer
2. informera om till klubben hörande raser och deras användningsområde
3. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper
kankomma till användning
4. anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser
5. stödja och medverka i SKKs forskningsarbete
6. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen

§ 3 Medlemskap

Enskild person kan bli medlem i Svenska Terrierklubben. Denne ansluts genom sin lokalklubb,
och benämns lokalklubbsmedlem. Lokalklubbsmedlem äger rätt att delta i alla utställningar
och aktiviteter anordnade av Svenska Terrierklubben centralt eller någon av dess
lokalklubbar.
Lokalklubbsmedlem erhåller Svenska Terrierklubbens medlemstidning. Beslutet om
medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom.
Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje
medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Fullmäktige kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat
klubbens syften till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala
föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet
med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från
SKKs Disciplinnämnd.
Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall
också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att
någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan.
Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till
inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden
och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller
suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen
anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften för lokalklubbsmedlem och för medlem boende utanför Sverige beslutas av
ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben
behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av
fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens
publikationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter
som helbetalande medlem.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

Lokalklubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod
avses i dessa stadgar:
För personer som väljs enligt stadgarna: Tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och
med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.
Person, vars medlemskap upphört i den medlemsorganisation som utsett vederbörande, kan
inte kvarstå som förtroendevald för denna.

§ 6 Organisation

Lokallubbens högsta beslutande organ är årsmötet, dess verkställande och förvaltande organ
är kubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen.
För bildande av lokalklubb krävs godkännande av Svenska Terrierklubbens styrelse.

§ 7 Årsmöte

Mom 1.
Årsmöte, ordinarie och extra
Ordinarie Årsmöte skall hållas varje år senast den sista februari.
Kallelse skall utfärdas av styrelsen och delges medlem senast fem veckor före årsmötet
genom meddelande i Terrierposten.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, verksamhetsplan,
förslag till rambudget, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som skall
behandlas vid årsmötet skall finnas tillgänglig för medlem senast sju dagar före ordinarie
årsmöte.
Extra årsmöte skall hållas om revisorerna eller minst 1/3 av lokalklubbens medlemmar så yrkar.
Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta
föreligger. Yrkande om extra årsmöte skall vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla
uppgift om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra
årsmöte skall hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen.
Kallelse till extra årsmöte skall senast tre veckor före mötet av styrelsen sändas per post till
varje lokalklubbsmedlem. Med kallelsen skall bifogas handlingar i det eller de ärenden som
skall behandlas. Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen.
Mom 2.
Svenska Terrierklubbens fullmäktige T.F.
Delegater
Fullmäktigedelegater utses av lokalavdelningar och rasklubbar.
Härvid skall följande gälla:
Lokalavdelning.
utser 2 delegater jämte 2 suppleanter.
Lokalklubben utser utöver detta för varje påbörjat 400-tal medlemmar utöver 200
medlemmar, per 31 december året före fullmäktigemötet, 1 fullmäktigedelegat jämte
suppleant. Dock får lokalklubben representeras av högst 4 delegater. Delegat eller
suppleant får representera endast en lokalklubb eller rasklubb. Valbar till
fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har
fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, ej heller som
klubbens revisor eller revisorsuppleant.
Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte till
därpå kommande fullmäktigemöte.
Eventuellt inträde av suppleant under mandatperioden skall anmälas till styrelsen.

Mom 3 Dagordning
Årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen
utsett. Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av årsmötets
ordförande.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma
1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall
justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar och av
personer enligt § 7 mom. 6.
6. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut, balans- och resultaträkning, samt
revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
rambudget.

B. Beslut om styrelsens förslag till

13. Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för nästkommande
verksamhetsår. Beslutet skall innefatta jämnt (4, 6 eller 8) antal ordinarie ledamöter och
2 till 4 suppleanter enligt § 8 mom 1.
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 mom. 1. samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 16.
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlem anmälts till
styrelsen för behandling av årsmötet.
Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 4 veckor
före ordinarie årsmöte. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande
och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18. kan,
om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Mom 4 Röstning
Rösträtt har endast medlem. Röstning med fullmakt får ej ske.
Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon
mötesdeltagare begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om
någon delegat så yrkar och om årsmötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat
stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende
där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under

förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid
röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt, och den skrivna
reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av
denne anmälas innan årsmötet förklaras avslutat.
Mom 6 Närvarorätt
Vid årsmöte har förutom medlemmar följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig,
men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut
avvikande mening.
Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd
person.
SKKs verkställande direktör.
Ledamot och suppleant i Svenska Terrierklubbens styrelse eller annan av Svenska
Terrierklubbens styrelse utsedd person.
Av årsmötet vald ordförande.
Av årsmötet valda revisorer och revisorsuppleanter.
Av årsmötet valda ledamöter i valberedningen.
Är någon av ovannämnda personer vald delegat gäller för denne samma som för annan
vald delegat.
Mom 7 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till
styrelsen senast 4 veckor före ordinarie årsmöte. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna
motionen till årsmötet.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som
stadgas i 1:a stycket, kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte
till beslut. Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptas ärende som angetts i kallelsen.
Mom 8 Kostnader
1. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.
2. Svenska Terrierklubben svarar för samtliga kostnader för av Svenska Terrierklubben utsedda
representanter.
§ 8 Styrelse
Förvaltningen av lokalklubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald
huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen.
Mom 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, 4, 6 eller 8 övriga ordinarie ledamöter enligt vad som beslutas
i § 7. mom. 3. punkt 13. samt 2 till 4 suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, halva antalet övriga ordinarie
ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt
beslut av årsmöte. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som
är medlem i lokalklubben.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har
förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att
teckna lokalklubbens firma.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller
arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice
ordföranden.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall
protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är
närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta
ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande
ordförande.
Mom 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKKs stadgar och av SKK utfärdade
bestämmelser och föreskrifter, bland annat • bereda ärenden som skall behandlas av
årsmötet
• verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag
• ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
• avge verksamhetsberättelse och årsbokslut till ordinarie årsmöte
• utse fullmäktigedelegater och suppleanter till Terrierfullmäktige
• senast 4 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsbokslut med balans och
resultaträkningar till revisorerna
• senast den 15 mars varje år sända ett exemplar av årsbokslut och revisorernas berättelse till
Svenska Terrierklubben
• senast enligt av Svenska Terrierklubben klubben angivet datum anmäla delegater och
suppleanter till Svenska Terrierklubben Terrierfullmäktige
• senast en månad efter ordinarie årsmöte till Svenska Terrierklubben lämna uppgift om
styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen
• tillställa Svenska Terrierklubben ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och
årsmöte
• upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar • avge
yttranden över av Svenska Terrierklubben till klubben hänskjutna ärenden
• i övrigt sköta lokalklubbens angelägenheter.
§ 9 Räkenskaper och revision
Lokalklubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av lokalklubbens
angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer
och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tid från det årsmöte
då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.
Lokalklubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till
revisorerna senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.

Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.
Revisorernas berättelse skall ingå i de handlingar som, enligt § 7 mom 1, före ordinarie
årsmöte skall vara tillgänglig för medlem.
Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.
Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra årsmöte.
§ 10 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid
ordinarie årsmöte.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för
sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en
ledamot skall väljas vid varje årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid
styrelsesammanträde.
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
§ 11 Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de
ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande
ordförande och av vald eller valda justeringsmän.
Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.
§ 12 Disciplinnämnden
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.
§ 13 Force majeure
Om lokalklubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom
arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från
leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin
klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter
som avser sådant evenemang.
Lokalklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Lokalklubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt
har lokalklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den
som inte redan erlagt avgiften.
Lokalklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas
på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller
funktionär inom lokalklubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller
direkta eller indirekta kostnader.
§ 14 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 30 september inges till Svenska Terrierklubben.
Beslut om ändring av stadgarna fattas av Svenska Terrierklubbens styrelse.

Beslut om sådan ändring omfattar samtliga stadgar för Svenska Terrierklubbens Lokallubbar.

§ 15 Upphörande av klubben
Lokalklubb kan begära att få upphöra som lokalklubb. Beslut att begära få upphöra som
Lokalklubb i Svenska Terrierklubben fattas av Svenska Terrierklubbens styrelse. För att beslut
om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra årsmöten, varav
minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst följande ¾ av de
röstande.
Svenska terrierklubbens styrelse kan besluta om att lokalklubb skall upphöra; - om
lokalklubben genom låg aktivitet och ringa medlemstal inte anses företräda sin
stadgeenlig verksamhet
om lokalklubben genom sitt handlande skadat Svenska Terrierklubbn, SKK eller
medlemsorganisation inom SKK
om lokalklubben ej fullgjort sina skyldigheter enligt dessa stadgar, stadgar för
Svenska Terrierklubben, stadgar för SKK eller träffade överenskommelser mellan Svenska
Terrierklubben och Lokalklubben
Innan beslut fattas om att Lokalklubb skall upphöra av ovanstående skäl skall Svenska
Terrierklubbens och Lokalklubbens revisorer samt Lokalklubbens styrelse beretts tillfälle att yttra
sig.
Vid upphörande av Lokalklubb tillfaller klubbens tillgångar Svenska Terrierklubben. Svenska
Terrierklubben har även möjligheten att lägga lokalklubben vilande under ett beslutat
antal år.
Beslut om vilande skall tas vid Lokalklubbens ordinarie årsmöte med ¾ dels majoritet.
Detta beslut skall fastställas av Svenska Terrierklubbens styrelse.

