Svenska Silky Terrier Ringens
Årsmöte 18 februari 2018
Kl.13:00

AniCura Västra Djursjukhuset, Västra Frölunda

Dagordning SSTRs årsmöte den 18 febriari 2018
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 klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet
med avelsfrågor 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.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 samt
beslut om suppleanternas tjänstgörningsordning.
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 pungterna 13-15.
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 10
dagar före årsmötet anmälts till styrelsen.
19. Mötets avslutning

Verksamhetsberättelse 2017
SSTRs årsmöte hölls 26 februari på AniCura Västra Djursjukhuset i Västra Frölunda.
Ordförande var Kjell Eriksson
Sekreterare var Berit Uhlén-Svensson
Närvarande röstberättigade medlemmar var 14st.
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Övriga ledamöter
Suppleanter
Extern kassör

Valberedningen

Emma Källén
Dennis Gustavsson
Inger Sjögren t.o.m 2017-03-28
Hanna-Lina Larsson
Eva Allrin
Gunnel Odalre
Agneta Zetterdahl
Annika Svensson t.o.m 2017-03-28
Mariana Mårtensson fr.o.m 2017-06-02
Britta Samuelsson- sammankallande
Inger Andrén Ekholm
Susanne Andersson

Revirorer och revisorssuppleanter
Revisorer
Berit Uhlén-Svensson
Alf Andersson
Revisor suppleant

Inga Hasselmark Wahlund

Kommittéer
Avel
Aktivitet
Redaktion
Medlem

Dennis Gustavsson
Agneta Zetterdahl
Hanna-Lina Larsson
Emma Källén

Övriga uppdrag
Valphänvisare
Aktivitetsombud

Josephine Allrin
Petra Eriksson

sammankallande
sammankallande
sammankallande
sammankallande

Protokollförda sturelsesammanträden
Styrelsen har haft 14 protokollförda styrelsesammanträden under verksamhetsåret. Originalprotokoll
finns att tillgå vid årsmötet.
Medlemsantal
97 medlemmar

Årets vinstrikaste silky 2017
Årets vinstrikaste silky terrier, utställning se bilaga 1
Rapport från avelskommittéen
se bilaga 2
Rapport från aktivitetskommittéen
5e augusti gick silkyspecialen av stapeln i Falkenberg. 12 deltagande hundar och Marie Callert som
domare.
Den 26 augusti hölls djurens dag på Jägersro där vi hade representanter på plats för att visa upp vår
härliga ras.
1 oktober anordnades silkydagen i Trollhättan med 7 deltagande hundar och lika många människor.
Det har under hösten varit 2 träningstillfällen där vi tränat hund.
I oktober anordnades domarkonferensen och terrierderby där SSTR hade en monter.
Rapport från redaktionskommittéen
Under året har det kommit ut 3 nr av Silky terriern. 2 av dom har varit E-tidning och lagts ut på
hemsidan och 1 nr, julnumret skickades ut som papperstidning. Det har under året funnits
information om BPH i alla nummer av tidningen.
Hemsidan har inte fungerat till belåtenhet så vi har under året startat en facebook sida som även
syns på hemsidan för att öka informationsflödet till medlemmar och det har det varit aktivitet i
facebook gruppen som funnits sedan tidigare.
Uppdrag från årsmötet 2017
Sänka tidningskostnaden
Tillsätta Aktivitetskommitté
Tillsätta Avelskommitté
Proposition gällande katarakt
Uppdrag från förra styrelsen 2017
Specialen
Domarkonferensen
Facebook
Hemsidan
Tidningen
BPH

Frändefors 16 januari 2018

Emma Källén, ordförande

Dennis Gustafsson, vice ordförande

Hanna-Lina Larsson, ledamot

Eva Allrin, ledamot

Gunnel Odlare, suppleant

Agneta Zetterdahl, suppleant

Bokköp
Raskompendiet
3000
550
1180

Inkommande pengar
Utgående pengar
Överskott

20380
-11963,1
8416,9

Försäkring
Rosetter
Jultidning 2017
Kontorsmaterial
Årsmötet 2017
-2640
-3625
-3481,8
-1646,3

Valpgåva

-570

8416,9

-11963

20380

Utställning Specialen Annons Falkenbergskatalog Totalt
Medlemsavgift 2017 Inkomst specialen Medlemsavgift 2018 Julannons
100
1300
1600
2450
1550
8650

Balans och resultaträkning

Verksamhetsplan 2018
 Tidningen Silky Terriern kommer ut med 3 nummer.
 Ny hemsida behöver ordnas så att den fungerar på alla mediaenheter
samt uppdateras med aktuellt material.
 Silky specialen kommer att hållas 4 augusti på Falkenbergs
brukshundsklubb.
 SilkyDagen, en gemensam dag på flera platser i landet med aktivitet.
 Uppfödarmöte.
 RAS utvärdering ska göras

Rambudget 2018
Intäkter

Medl.avgift

20000 =80 medl. /250 kr

Specialen

5000

Aktiv.dag

1300

Lotterier och annonser

1000

Totalt

27300

Kostnader

Bank/plusgiro

1000

Kontorsmat

1000

PRmaterial

3000

SvTek

300 (3 kr per medlem)

Tidning

15000 (inkl digitala tidningar)

Årsmöte

2000 (inkl förtäring)

TFullm

1000

Specialen

4000 (funkt. arvoden resor)

Totalt

27300

Årets silky 2017
Årets silky utställning
1. Lillgårdens Blue Copernicus
Ägare: Lony Strand Jeppsson.

61 poäng, 5 utställningar.

2. Marimia´s Moving Like The Wind
Ägare: Marianne Blomqvist.

41 poäng, 4 utställningar.

3. Marimia´s My Dancing Queen
Ägare: Marianne Blomqvist.

31 poäng, 3 utställningar.

4. Lillgårdens Blue Iskariot
Ägare: Eva & Josephine Allrin

27 poäng, 5 utställningar.

5. Lillgårdens Blue Ihlia
Ägare: Eva & Josepfine Allrin.

19 poäng, 2 utställningar.

6. Lillgårdens Blue Charlise
Ägare: Eva & Josephine Allrin.

13 poäng, 3 utställningar.

7. Lillgårdens Blue Chantell
Ägare: Elisabeth Svensson.

10 poäng, 1 utställning.

8. Bombix Moren Noet Is Here
Ägare: Eva & Josephine Allrin.

9 poäng, 2 utställningar.

9. Darsa Giallrhorn
Ägare: Britta Samuelsson

6 poäng, 2 utställningar.

Rapport från avelskommitten 2017.
I avelskommitten har ingått
Dennis Gustafsson sammankallande
Gunnel Odlare
Agneta Zetterdahl
Eva Allrin

24-25 november 2017 arrangerade SvTeK en domarkonferens i Malmö där en av raserna var
silkyterrier. Hela året ägnades åt förberedelser för denna. Ett domarkompendium skrevs, för
texten svarade Gunnel Odlare och Dennis Gustafsson ställde samman ett bildband och
ansvarade för att ta ut demonstrationshundarna 3 tikar och 1 hane. Dessvärre hamnade vi i
en situation där det blev domarbyte ganska sent på året, men trots detta fick vi allt material
på plats och konferensen genomfördes utmärkt.
Vid årsmötet 2017 fick styrelsen i uppdrag att besvara en proposition om ögonsjukdomen
katarakt som drabbat en del silkyterrier. Gunnel Odlare har fått uppdraget att utreda
förekomsten och föreslå åtgärder samt skriva ett brev till SvTeK och dess avelskommitte för
att få deras synpunkter.
RAS har utvärderats.
Vi hade också att ha ett uppfödarmöte innan årsmötet 2017.
Ett uppfödarmöte är planerat att hållas innan årsmötet 2018. Där kommer
utredningsmaterialet till brevet terrierklubben att ligga till grund för diskussionerna.

För avelskommitten: Dennis Gustafsson, Gunnel Odlare, Agneta Zetterdahl och Eva Allrin.

Proposition till Svenska Silky Terrier Ringens årsmöte 2018-02-18

Ändring av medlemsavgifter.

Bakgrund till förslag:
I dagsläget finns fem olika medlemsavgifter, fullbetalande, valpgåva, ny/återvändande, familj
och utanför Norden. Medlemsavgifterna bör ändras på grund av att ekonomin inte är stark
nog och medlemmar känner att dom inte får vad dom betalar för.
Fullbetalande medlemmar bör kunna få välja om dom vill ha digital eller papperstidning och
då justera avgiften efter sitt val. Valpgåvor kostar i dagsläget föreningen mer i tryck och
porto än vad som kommer in och bör därför inte få papperstidning. Ny/återvändande vill vi
ta bort då det inte gett det resultatet som önskades och det är svårt att avgöra vilka som
hamnar i denna kategori. Familjemedlem kan vara oförändrad då den inte får någon tidning
och därför bidrar till föreningen. Utanför Norden bör ändras till utanför Sverige då porto
höjts utanför landet och nu kostar 21kr/porto.

Förslag till beslut:
Att medlemskategorierna uppdateras för att stämma överens med dagens läge och att
medlemsavgiften ska ändras enligt något av nedanstående förslag för att få föreningens ekonomi
starkare och bibehålla medlemmar.
Medlemsavgift med val
Fullbetalande med papperstidning
Fullbetalande med e-tidning
Familjemedlem i och utanför Sverige
Valpgåva (e-tidning)
Valpgåva utanför Sverige (e-tidning)
Utanför Sverige med papperstidning
Utanför sverige med e-tidning
Hedersmedlem med pappertidning
Hedersmedlem med e-tidning

300 kr
150 kr
50 kr
50 kr
50 kr
350 kr
150 kr
150 kr
0 kr

Medlemsavgift med Papperstidning
Fullbetalande
Familj
Valpgåva
Utanför Sverige
Hedersmedlem

350 kr
50 kr
100 kr
350 kr
0 kr

Medlemsavgift med e-tidning
Fullbetalande
Familj
Valpgåva
Utanför Sverige
Hedersmedlem

200 kr
50 kr
50 kr
200 kr
0 kr

Alla får e-tidning på hemsidan eller via mail

2018-01-30
.........................................................
Emma Källén, Frändefors
.........................................................
Hanna-Lina Larsson, Vänersborg

