
w

$1

SVENS KA NORFOLKTERRIERKLUB BEN

Protokoll fiir SNTKs irsmiite 2016

Datum: 2016-02-20. kl 13.06 -14.18
Plats: R6sundaviigen 162, Solna

$2

Miitets iippnande
Vice ordftiranden Diana Stoll hiilsade de niirvarande vtilkomna och ftirklarade mritet
dppnat.

Justering av riistllingd
Rdstliingden justerades och antalet rostberdttigade medlemmar faststiilldes till 8.

Val av ordfiirande fiir miitet
Till mcitesordftirande valdes Anso Pettersson fran Svenska Kennelklubbens
Frireningskommitt6, S KVFK.

Styrelsens anmiilan om protokollfiirande vid miitet
Till protokollftirande anmiildes Monica Lindsj o.

Val av justerare tillika riistriiknare som jlimte ordfiiranden skall justera protokollet
Till att justera protokollet, jiimte ordforanden, och tillikavara rdstrtiknare valdes Ingunn
Olaussen och Gunilla Jansson.

Beslut om niirvaro- och yttranderiitt fiirutom av klubbens medlemmar
Mcitesordfiiranden fick niirvaro- och yttranderiitt under motet.

Friga om miitet blivit stadgeentigt utlyst
Kallelse har publicerats i Norfolk Nytt nr 4 2015 och finns dven pfl klubbens hemsida
sedan dess. Arsmcitet fastslog att motet blivit stadgeenligt utlyst.

Faststiillande av dagordningen
Dagordningen faststiill des.

Styrelsens verksamhetsberiittelse med balans- och resultatrapport, redogiirelse fiir
arbetet med avelsfrigor samt revisorernas berlittelse
Verksamhetsberiittelsen, balans- och, resultatrapporten samt revisionsbertittelsen
avhandlades. I verksamhetsberiittelsen ingick en redogrirelse for arbet.t -.d 
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$10 Faststiillande av balans- och resultatriikning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller fiirlust
Arsmcitet faststiillde balans-och resultatrapporten samt beslutade att uppkommen ftirlust
balanseras i ny riikning.

$11 Styrelsens rapport om de uppdrag fiiregflende flrsmiite gett till styrelsen
Styrelsen fick pi irsmotet 2013 i uppdrag att underscika om klubbens tillgingar kan
placeras si att riinta erhills. Styrelsen beslutade ftirst att cippna konto pi SBAB men de
gdr inga riverftiringar till Plusgirot visade det sig. Styrelsen 2015 fick som uppgift att
slutftira uppdraget under 6ret men det ridande rtinteltiget har giort frigan irrelevant,
varfor styrelsen liit saken bero.

$12 Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Arsmdtet beslutade enhiilligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

$13 A. Beslut om styrelsens fiirslag till verksamhetsplan
Arsmcitet beslutade anta ftitslaget.

B. Beslut om styrelsens fiirslag till rambudget
Arsmdtet beslutade att den nya styrelsen kompletterar verksamhetsplanen med en
rambudget ftir 2016.

C. Beslut om avgifter ftir 2015
Arsmdtet beslutade att medlemsavgifterna ftir 2017 ska vara oftiriindrade.

$14 Val av ordfiirande, ordinarie ledamiiter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tj iinstgiirin gsordning
Till ordforande fiir ett 6r nyvaldes Yvonne Andersson Lakwijk.
Till ordinarie ledamot ftir tvi 6r nyvaldes Kia Thorell.
Till ordinarie ledamot for tvi ir nyvaldes Lotta Roos.
Till suppleant fiir ett 6r nyvaldes Lisbeth Svensson.
Till suppleant lor ett ir nyvaldes Lill Williscroft.
Suppleanterna ska intriida i ovan niimnd ordning.
Mari-Ann Samuelsson och Diana Stoll har ett 6r kvar vardera som ordinarie ledamdter.

$15 Val av fvi revisorer och tvi revisorssuppleanter
Till revisor ftir ett ar omvaldes Alf Andersson.
Till revisor for ett ir omvaldes Anna-Lena Munkvall.
Till revisorssuppleant ftir ett ir omvaldes Ing-Marie Rostlund.
Till revisorssuppleant ftir ett 6r omvaldes Britta Dafgird.

$16 Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
Irene Samuelsson nyvaldes for ett 5r som sammankallande.
Johanna Sjriblom nyvaldes ftir tvi 6r.
Monica Lindsjd har ett flr kvar.

$17 Beslut om omedelbar justering av $$14-16
Beslutades om omedelbar justering av $$14-16.
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$18 Styrelsens propositioner
Inga propositioner ftirelig.

$19 Motioner
A. A,ndring av reglerna ftir Arets Uppfiidare

Arsmcitet beslutade bifalla motionen.
Gammal skrivning i poiingbertikningsreglerna: "Gdller fr.o.m.20ll-01-01 ftir
Arets Norfolk, Arets Hane, Arets Tik, Arets Veteran, Arets Avelshund, Arets Avelstik
samt Arets Uppftidare"
utgar och ersdtts med ny skrivning: "Giiller fr.o.m. 2016-01-01 ftir
Arets Norfolk, Arets Hane, Arets Tik, Arets Veteran, Arets Avelshund, Arets Avelstik
samt Arets Svenska Uppftidare"

Gammal skrivning i potingberiikningsreglerna: "Vid beriikning av Arets Avelshund/-
tik samt Arets Uppflodare ska de fem biista resultaten fiir hcigst 6ua (8)
avkommor/uppftidda hundar rd.knas."
utgir och ersdtts med ny skrivning: "Vid beriikning av Arets Avelshund/-tik samt
Arets Svenska Uppftidare ska de fem b[sta resultaten fiir hcigst &tta (8)
avkommor/uppfodda hundar rtiknas. Uppfiidarens kennel ska vara registrerad i
Svenska Kennelklubben."
De iindrade poiingberiikningsreglerna bifogas protokollet i sin helhet.

Podngberdkning
gdllande Arsb6sta - fr

B. Stadgeiindring innebiirande att tiden ftir sista inliimningsdag av motioner iindras
Arsmcitet beslutade avsliL motionen men gav styrelsen i uppdrag att se civer
behandlingstiden under verksamhets&ret.

C. Andring av kraven fiir valpfiirmedling via klubben
Arsmdtet beslutade bifalla motionen.

D. Andring av reglerna fiir poiingberiikningen glillande Arsblistalistorna
Arsmcitet beslutade avslA motionen.

$20 Ovriga fr:flgor
Inga civriga frigor.

$21 Mdtets avslutande
Mcitesordftiranden tackade for visat intresse och riverliimnade ordftirandeklubban till den
nyvalda styrelseordftiranden som avslutade m6tet.

Vid protokollet
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Justeras

t7t,S7,'7ff/ lQCZ"rr
Anso Pettersson" mcitesordftirande

Inguirn Olaussen
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Giiller fr.o.m. 2016-01-01 ftir

Arets Norfolk, Arets Hane, Arets Tik, Arets Veteran, Arets Avelshund, Arets Avelstik samt
Arets Svenska Uppltidare

SKI#SvTeIVSNTK Norfolkterrier

*) Griller SMZK:s utstdllningar. Vid SNTK fficiell utstcillning rcilvtas CK som HP pd SMru<
infficiell utstdllning.

SKK SvTeK Terrier

SKK Samtliga raser

Vid beriikning av Arets Norfolk, Arets Hane, Arets Tik och Arets Veteran (poiing frin 8 ir och
uppe| ska de fem (5) b[sta resultaten r[knas.

Vid berdkning av Arets Avelshund/-tik samt Arets Svenska Uppfodare ska de fem biista resultaten
ftir hrigst efta (8) avkommor/uppftidda hundar r?iknas. Uppftidarens kennel ska vara registrerad i
Svenska Kennelklubben.

Fdr kvalificering till Arets Avelshund/+ik samt Arets Uppftidare giiller att minst tre (3)
avkommor/uppfodda hundar ska ha erhillit CK (HP*).
Fdr Arets Avelshund gdller att avkommorna ska vara fallna undan minst Nh(2) olika tikar.

Vandringspriser kopplade till Arsbdstatitlarna ffir inte ftiras utanftir Sveriges grlnser.

Pris
BIR
BIM
BH-2IBT-2
BH.3/BT-3
BH.4IBT.4

Po[ng
l0
9
7
6
5
4lacerad med CK HP*

+ 1 (0,5*) poiing per slagen hund
_r )  -

t )

-"- poiing per hund utan CK (HP*

inom samma krin
-r) -

t )
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Pris
BIG
BIG.2
BIG-3
BIG-4

BIS
BIS.2
BIS-3
BIS-4

Podng
8
7
6
5

Pris
BIS
BIS.2
BIS-3
BIS-4

Podng
8
7
6
5


