Välkommen till
Cairnterrierklubbens
återupptagna
årsmöte
2019-03-24

Förslag till dagordning för återupptaget årsmöte 2019-03-24

OBS Punkterna 1-16 samt inledning 17 propositioner samt motion 1-2 avhandlades på det påbörjade årsmötet
2019-02-23, se påbörjat protokoll. Punkterna 13-14, 16-17 samt inledande procedur skall avhandlas enligt nedan.
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Justering av röstlängden.
Val av ordförande för mötet.
Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Föredragning av styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning,
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår (2020).
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

Mötet återupptas 24 mars 2019
1 a) Justering av röstlängden.
2 a) Vald mötesordföranden öppnar mötet.
3 a) Revisorerna anmäler protokollförare för mötet.
4 a) Val av två justeringspersoner
13.

Val av - Ordförande för en tid av ett år
- Tre ledamöter för en tid av två år
Tre ledamöter fyllnadsval på ett år
- Representant och ersättare till Terrierfullmäktige eller uppdrag till
styrelsen att utse dessa.

14.
15.

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år.
Val av valberedning. En sammankallande för en tid av ett år och en ledamot
för en tid av två år
Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 14.
Behandling av ärenden som senast tjugo (20) dagar före årsmötet skriftligen
anmälts till styrelsen eller som av denna underställts årsmötet.

16.
17.

Protokoll fört vid Cairnterrierklubbens årsmöte i Jönköping 2019-02-23
§1

Mötets öppnande
Ordförande Mats Lindborg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Justering av röstlängd
Befanns att 34 röstberättigade närvarade.

§3

Val av ordförande för mötet
Valdes Kjell Andersson att leda dagens möte.

§4

Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet
Anmäldes Susanne Dufva som mötessekreterare.

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Valdes Charlott Svala och Lars Holmberg till justeringsmän och rösträknare.

§6

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

§7

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Befanns årsmötet behörigen utlyst genom annons i CB nr 4/18
samt på klubbens hemsida och facebook.

§8

Föredragning av årsredovisning, balans- och resultaträkning, arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Föredrogs verksamhetsberättelsen, balans- och resultaträkning och rapporten om
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

§ 9

Fastställande av balans- och resultaträkning
Fastställde årsmötet resultat- och balansräkningen.
Beslutade årsmötet att uppkommen förlust ska överföras i löpande räkning.

§ 10

Styrelsens rapport
Mats informerade om utfallet av medlemsvärvningen, samt de ekonomiska
förutsättningarna för detta. Kampanjen fastställs.
Facebook gruppen har varit igång sen mars 2018 och allt fungerar bra.
Stadgarna som årsmötet beslutade om 2018 har fastställts nu.
En arbetsgrupp har lämnat ett förslag på uppdatering av statuterna.

§ 11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 18-01-01 –18-12-31
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§12

Beslut om verksamhetsplan, medlemsavgifter och rambudget
- Fastställdes verksamhetsplanen i enlighet med styrelsens förslag..

- Fastställdes medlemsavgifterna för 2020 till 250:- för helbetalande och 50:- för
familjemedlem.
- Fastställdes rambudget i enlighet med styrelsens förslag.
§ 13

Val
Val av ordförande på ett år
Valdes Mats Lindborg till ordförande för en tid av 1 år (omval).

.
Val av tre ledamöter på två år
Valdes Susanne Dufva för en tid av 2 år (omval).
Valdes Mia Andersson för en tid av 2 år (nyval).
Valdes Janina Pfalzer för en tid av 2 år (nyval).
Val av representant för Terrierfullmäktige samt en personlig
suppleant till denne eller ge styrelsen i uppdrag att utse dessa
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse representant och suppleant.
§14

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter på ett år
Valdes Ewa Söderwall och Gerry Erlandsson till revisorer för en tid av 1 år.
Valdes Therese Gustavsson och Anna-Karin Tranehed till revisorsuppleanter
för en tid av 1 år.

§ 15

Val av valberedning.
Valdes Per Nilsson som sammankallande på ett år och Monica Johansson på
två år. Eva Hamilton har ett år kvar.

§ 16

Beslut om omedelbar justering av § 143-15
Beslutade årsmötet §13-15 för omedelbart justerade.

§ 17

Motioner och förslag från styrelsen
Proposition 1. Från Styrelsen ang översyn av klubbens statuter för utmärkelser.
Årsmötet beslutade att bifalla propositionen, efter justering av statuterna för
Förtjänstfull uppfödning, innebärande att minst 10 av 15 championat ska vara
utställningschampionat.
Proposition 2 Från Styrelsen ang låsningsperioder av klubbens statuter.
Årsmötet beslutade att bifalla propositionen.
Motion 1. Från Ewa Söderwall, Elisabeth Theodorsson, Lena Österström och
Monica Johansson ang ändring av regler beträffande domare vid CTK s
officiella utställning.
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens yttrande.
Motion 2. Från Lena Österström och Ewa Söderwall ang regler för inbjudan av
till CTK:s officiella utställning.
Efter intensiv diskussion återtog motionärerna motionen.
Årsmötet ajournerades för fikarast.
Årsmötet återupptogs. Mats Lindborg, Susanne Dufva, Helena Carlsson,
Helena Rhönnstad och Kjell Andersson meddelar årsmötet att man avgår ur
styrelsen med omedelbar verkan.

Mötesordförande förklarar med anledning av ovanstående att mötet ajourneras.

Vid protokollet

Susanne Dufva
Sekreterare

Kjell Andersson
Mötesordförande

Charlott Svala

Lars Holmberg

Justerare

Justerare

VALBEREDNINGS FÖRSLAG
CAIRNTERRIERKLUBBENS STYRELSE FÖR 2019 – 2020

Ordförande, nyval 1år:

Gerry Erlandsson
Halmstad

Ledamot, omval 2år:

Jan-Inge Johansson
Uddevalla

Ledamot, fyllnadsval 1 år:

Ewa Lunden
Kvibille

Ledamot, nyval 2 år:

Jessica Glad Fernström
Norsholm

Ledamot, kvarstår 2 år:

Janina Pfalzer
Stockholm

Ledamot, fyllnadsval 1 år:

Åsa Johansson
Alingsås

Ledamot, fyllnadsval 1 år:

Mia Carlsson
Tollered

Revisorer, nyval 1 år:

Ewa Söderwall
Sten Åke Ödman

Revisorsuppleant, nyval 1 år:

Mia Ljung
Görel Sundbeck

MOTION NR 3

Motion nr 3

Ärende: Regel för inbjudan av Domare

Bakgrund: Det finns ingen regel att CTK:s styrelse skall Godkänna samt bjuda in Domare till CTK:s
officiella utställning.

Förslag: Att lokalavdelning / arrangör av CTK:s officiella utställning skall godkänna och bjuda in
Domare.

Lena Österström
Ewa Söderwall

Styrelsens yttrande: Denna motion är i stort sett densamma som föregående motion. Den del som
berör inbjudan av domare har redan behandlats i den föregående motionen. Det nya i denna
motionen är frågan om vem som ska godkänna domarvalet.
Styrelsen är SKK och Svtek:s garant för att regelverket följs. Det som gäller vid inbjudande av domare
följer strikta regler. Lokalavdelning, eller styrelsen när denne arrangerar, avger ett domarförslag.
Styrelsen beslutar om förslaget varefter det insändes till Terrierklubben. När man där tagit ställning
till förslaget går det vidare till Kennelklubben. Om domaren inte dömt i Sverige tidigare ska ansökan
åtföljas av ett CV.
Det är således SKK som i slutänden har det avgörande beslutet om domarvalet !
Denna motion måste även ställas i relation till motion nummer 1.
Den problematik som kan uppkomma om den motionen vunnit gehör ger vid handen att det
styrelsens roll i sammanhanget är ännu viktigare.
Även om det inte finns någon skriven regel för inbjudan av domare till officiella utställningen är detta
ett förfaringssätt som av hävd gällt i alla år för att garantera att regelverket följs så att klubben inte
riskerar att bli av med möjligheten att få arrangera en officiell utställning.

Styrelsen yrkar på avslag till motionen.

MOTION NR 4

Motion nr 4
Ärende: Ändring av statuter för klubbens utmärkelser att gälla retroaktivt från 20190101.*
Bakgrund: Förnyelser oh förtydligande samt modernisering av klubbens nu gällande statuter.
Förslag: Att för erhållande av utmärkelse krävs medlemskap i klubben samt att medlemmen

är bosatt i Sverige. Medlemmen/uppfödaren ska följa SKKs grundregler och arbeta enligt
SKKs och rasklubbens avelsstrategi, dvs enligt RAS.
De medlemmar som uppfyller dessa krav ska själva, till styrelsens sekreterare, inlämna
ansökan om utmärkelse, senast till årsskiftet före aktuellt årsmöte.

Strömstad 20190120

Uddevalla 20190120

Segeltorp20190120

Ulla Åhrberg-Renström

Jan-Inge Johansson

Inger Hansson

*Förtydligande ang årsmötesbelsuts giltighet:
Har från styrelsen genom dess utbildnings och föreningskommitté fått uppdraget utreda
årsmötesbesluts giltlighet över tid.
Ärendet gäller så som jag fått det relaterat om ett årsmötesbeslut i sakfråga kan låsas under viss tid.
Det korta svaret är nej det kan det inte. För att vara säker på min ståndpunkt har jag kontaktat SKK
Juridiska avd. Fredrik Bruno och vi är helt överens i denna fråga. Ett av årsmöte beslutat ärende kan
tas upp till nytt beslut genom en motion / propositionställd till det årsmöte motionen / propositionen
avser. Motion ställs av medlem, proposition ställs av styrelsen till klubbs årsmöte.
Tidigare taget beslut gäller till det att nytt beslut tagits och kan inte låsas under tidsperiod.
För Svenska Terrierklubben
Alf Andersson
Svenska Terrierklubbens Utbildnings och föreningskommitté

Styrelsens yttrande: Det framgår inte i förslaget men styrelsen antar att avsikten är att de tidigare
årsmötesbesluten om femåriga låsningsperioder ska upphöra och att eventuella beslut om nya
statuter ska gälla fr o m 2019-01-01.
Denna fråga och ordalydelsen i förslaget, har dock redan avgjorts om styrelsens förslag till nya
statuter och därpå följande proposition har tillstyrkts av årsmötet.
Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

MOTION NR 5

Motion nr 5

Ärende: Statuter för årets avelshane och förtjänstfull avelshane samt avelstik och förtjänstfull
avelstik att gälla retroaktivt från 20190101.
Bakgrund: Förnyelser oh förtydligande samt modernisering av klubbens nu gällande statuter.
Förslag: Att texten som gäller gemensamt för årets avelshane och förtjänstfull avelshane resp årets
avelstik och förtjänstfull avelstik tas bort då de texterna täcks av texten i motion 1 om statuterna
dvs. att medlemmen/ uppfödaren ska följa SKKS grundregler och arbeta enligt klubbens

avelsstrategi, dvs RAS.

För årets avelshane och förtjänstfull avelshane ska dock kvarstå att hanhunden inte får ha
mer än 5 parningar per kalenderår. Med parning avses här parning som resulterat i en eller
flera valpar där minst en valp överlevt 8 veckors ålder.
Poängberäkning för samtliga här nämnda utmärkelser som nu gällande.

Strömstad

Uddevalla

Segeltorp

2019-01-20

2019-01-20

2019-01-20

Ulla Åhrberg-Renström

Jan-Inge Johansson

Inger Hansson

Styrelsens yttrande: Då detta förslag finns med i sin helhet i det förslag som styrelsen avgett
i sitt förslag till nya statuter anser styrelsen motionen besvarad.

MOTION NR 6

Motion nr 6
Ärende: Modernisering av statuterna för årets uppfödare att gälla retroaktivt från 20190101.
Bakgrund: Förhoppningen är att fler skall bli aktiva med sina cairnterrier i alla av SKK:s
tävlingsformer.
Förslag:

Att utmärkelsen årets uppfödare skall ges till uppfödare som uppnår högst poäng för hundar
som utmärkt sig i av SKK godkända tävlingsformer med svenskfödd hund, max 3 st poäng i
varje gren enligt följande beräkning:
1 poäng för hund som uppnått poäng i agility klasserna 1, 2 eller 3.
1 poäng för certifikat på svensk officiell utställning eller på CTKs inofficiella utställningar med
minst 20 anmälda vuxna cairn.
1 poäng BIR/BIM
1 poäng för HP belönad uppfödargrupp
1 poäng för hund som uppnått 1:a pris i lydnadsklass 1, 2 eller 3
1 poäng för hund i bruksklasserna appell, lägre klass, högre klass och elitklass
1 p för hund som i viltspår uppnått godkänt anlagsprov alt 1 pris i ökl
1 p för hund som i rallylydnad uppnått poäng i nybörjar-, fortsättnings-, avancerad eller
mästarklass.
1 p för hund som tävlat i NW- 1,2 och 3 alt genomfört doftprov.
1 poäng för genomfört BPH/MH per hund.

Strömstad

Uddevalla

Segeltorp

2019-01-20

2019-01-20

2019-01-20

Ulla Åhrberg-Renström

Jan-Inge Johansson

Inger Hansson

Styrelsens yttrande: Då detta förslag finns med i sin helhet i det förslag som styrelsen avgett i sitt
förslag till nya statuter anser styrelsen motionen besvarad.

MOTION NR 7

Motion nr 7

Förslag: Statuter för förtjänstfull uppfödning
Bakgrund: Förhoppningen är att fler skall bli aktiva med sina cairn i alla av Skk godkända
tävlingsformer

Förslag: Att uppfödaren ska ha fött upp i minst 10 år och erhållit minst 15 champions undan
minst 3 olika tikar av alla Skk godkända championat

Strömstad

Uddevalla

Segeltorp

2019-01-20

2019-01-20

2019-01-20

Ulla Åhrberg-Renström

Jan-Inge Johansson

Inger Hansson

Styrelsens yttrande: Då detta förslag finns med i sin helhet i det förslag som styrelsen avgett i sitt
förslag till nya statuter anser styrelsen motionen besvarad.

MOTION NR 8

Motion nr 8

Ärende: Återinföra utmärkelsen årets utställnings cairn och årets BIM cairn att gälla retroaktivt från
20190101.
Bakgrund: Stimulera flera till utställande och att göra rasen synligare.
Förslag: Att återinföra årets utställnings cairn och årets BIM enligt det gamla poäng systemet.
Poäng beräkning
8 st svenska utställningar, officiella eller CTKs inofficiella utställningar.
BIR = 10 p, 2= 5p. 3= 3p, 4=2p
BIM = 7 p, 2=5p, 3=3p, 4=2p
BIR och BIM erhåller 1 p extra för varje 10 tal slagna konkurrenter.

Strömstad

Uddevalla

Segeltorp

2019-01-20

2019-01-20

2019-01-20

Ulla Åhrberg-Renström

Jan-Inge Johansson

Inger Hansson

Styrelsens yttrande: Det finns en lång historik bakom beslutet att avskaffa tävlan om årets
cairn. Första gången det avskaffades var 2008-2010. Året därefter återkom denna tävlan
efter en motion och årsmötesbeslut. Det varade i två år varefter tävlan avskaffades igen
2013.
Bakgrunden till avskaffandet är att tävlan om årets cairn skapade en utomordentligt otrevlig
stämning i och runt utställningsringarna. Det gick så långt att en del domare vägrade att
döma vår ras pga den stämning som rådde. Vi utställare och därmed rasen och klubben fick
ett mycket dåligt rykte och medlemmar/utställare slutade att deltaga. Det visade sig vid
återinförandet 2011-2012 att samma beteende återkom.
Styrelsen anser att det skulle vara utomordentligt olyckligt om vi skulle återfå denna
situation igen och riskera att skämma ut oss och vår ras ånyo.
Styrelsen föreslår därmed årsmötet att avslå motionen.

MOTION NR 9

Motion nr 9
Ärende: Årets utställnings veteran
Bakgrund: Synliggöra äldre hundar och visa på att äldre hundar fortfarande håller hög kvalité. Kan
förhoppningsvis också tillvara deras linjer i avelsarbete.
Förslag: Att införa statuter för årets utställnings Veteran

8 st svenska utställningar, officiella eller CTKs inofficiella utställningar.
BIR Veteran = 10 p, 2= 5p. 3= 3p, 4=2p
BIM Veteran = 7 p, 2=5p, 3=3p, 4=2p
BIR och BIM erhåller 1 p extra för varje 10tal slagna konkurrenter.

Strömstad

Uddevalla

Segeltorp

2019-01-20

2019-01-20

2019-01-20

Ulla Åhrberg-Renström

Jan-Inge Johansson

Inger Hansson

Styrelsens yttrande: Detta förslag riktar sig till endast ett mycket litet antal hundar. Det kan inte
anses motiverat att införa en särskild utmärkelse som är begränsad till ett fåtal deltagare.
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.

MOTION NR 10

Motion nr 10
Ärende: Att införa statuter för årets allround veteran
Bakgrund: Synliggöra äldre hundar och visa på att äldre hundar fortfarande håller hög kvalité och
förmåga till att delta i olika aktiviteter. Därigenom visa på rasen mångsidighet.
Förslag: Att veteran som erhållit högsta poäng med resultat från minst 3 av följande

aktiviteter

1 poäng för hund som uppnått poäng i agility klasserna 1, 2 eller 3
1 poäng för certifikat på svensk officiell utställning eller på CTKs inofficiella utställningar med
minst 20 anmälda vuxna cairn
1 poäng BIR/BIM
1 poäng för hund som uppnått 1:a pris i lydnadsklass 1, 2 eller 3
1 poäng för hund i bruksklasserna appell, lägre klass, högre klass och elitklass
1 p för hund som i viltspår uppnått godkänt anlagsprov alt 1 pris i ökl
1 p för hund som i rallylydnad uppnått poäng i nybörjar-, fortsättnings-, avancerad eller
mästarklass.
1 p för hund som tävlat i NW- 1,2 och 3 alt genomfört doftprov.
1 poäng för genomfört BPH/MH per hund.

Strömstad

Uddevalla

Segeltorp

2019-01-20

2019-01-20

2019-01-20

Ulla Åhrberg-Renström

Jan-Inge Johansson

Inger Hansson

Styrelsens yttrande: I likhet med motionen om årets utställningsveteran riktar sig detta
förslag till ett mycket litet antal hundar. Till och med till ett ännu mindre antal.
Det finns dessutom redan utmärkelser för alla aktiviteter (utom utställning) om vilka alla är
välkomna att tävla oavsett ålder.
Styrelsens föreslår årsmötet att avslå motionen.

MOTION NR 11

Motion nr 11

Ärende: Införa årets Nosework cairn
Bakgrund: En av Skk mest populära tävlingsformer är Nosework. En tävingsform som passar våra
cairn utmärkt bra.
Förslag: Att införa årets Nosework Cairn

1 p för hund som tävlat i NW- 1,2 och 3 alt genomfört doftprov.
Inför årets Nosework cairn (tre bästa tävlingarna)
Klass
NW-1
NW-2
NW-3

50 p
1p
1p
2p

75 p
2p
3p
4p

100 p
3p
4p
5p

Strömstad

Uddevalla

Segeltorp

2019-01-20

2019-01-20

2019-01-20

Ulla Åhrberg-Renström

Jan-Inge Johansson

Inger Hansson

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka motionen.

