
 

 

 
Protokoll fört vid digitalt årsmöte för Old English Sheepdogsällskapet 2022-02-13 
 
Old English Sheepdogsällskapets ordförande Marie Bergqvist hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 
 
 
§1 Justering av röstlängd. 
 Antalet röstberättigade medlemmar som deltar på mötet är 15 st. 
 Utöver dessa deltar även Annelie Karlsson Karjalainen från SGVK. 
 
§2 Val av ordförande för mötet. 
 Årsmötet valde Annelie Karlsson Karjalainen som ordförande för mötet. 
 
§3 Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet. 
 Årsmötet valde Carina Wallinder som protokollförare. 
 
§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
 Årsmötet valde Elenore Larsson och Marie Bergqvist. 
 
§5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom klubbens medlemmar. 
 Alla mötesdeltagare är medlemmar. Annelie Karlsson Karjalainen har närvaro och 
 yttranderätt, men ej rösträtt. 
 
§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 Fastställdes att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§7 Fastställande av dagordningen. 
 Årsmötet godkänner den föreslagna dagordningen. 
 
§8 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet 
 med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 
 Anette Bernandersson redogjorde för det ekonomiska resultatet som för år 2021 
 innebär ett resultat med -946,91. Ytterligare ett år där pandemin påverkat klubbens 
 aktiviteter men där årets förlust ändå begränsats av att vi bytt format och tryckeri 
 av BOBTAIL och därmed har den kostnaden blivit betydligt mindre. 
 Åsa Eriksson redogjorde kortfattat för arbetet med RAS som just nu pågår och 
 Annelie Karlsson Karjalainen meddelade att domarkompendiet behöver vara SGVK 
 tillhanda senast 2022-03-15. Övrigt som rör rasen dess och avelsresultat redovisas i 
 årets första nummer av BOBTAIL. 
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 Lena Gromoff gick igenom revisorernas berättelse. Att tänka på till nästa år är att 
 båda revisorerna ska skriva under revisionsberättelsen. 
 
§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
 uppkommen vinst eller förlust. 
 Årsmötet beslutade fastställa balans- och resultaträkning samt balansera 
 uppkommen förlust till nästa år. 
 
§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 
 Marie Bergqvist gick igenom vad som hänt under föregående år. Begränsade 
 möjligheter till aktiviteter på grund av pandemin men 2021 kunde vi ändå 
 genomföra specialutställningen. Klubbens medlemsantal har dessvärre minskat 
 jämfört med tidigare år och 2021-12-31 hade klubben 63 st fullbetalande 
 medlemmar varav 9 st är bosatta i utlandet. Utöver dessa har klubben 12 st 
 familjemedlemmar och 2 st hedersmedlemmar. 
 Den nya styrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att ändra Facebook sidan till 
 en grupp så att det blir lättare att använda som ett forum för alla som redan har 
 eller är intresserade av att skaffa en OES. Stina Näsman erbjuder sig vara med som 
 moderator för gruppen. 
 
§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Årsmötet beslutar att ge ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 Elenore Larsson förklarade hur klubben tänkt sig erbjuda artiklar i OES shopen och 
 att det inte innebär att klubben köper in något i förväg. 
 En fråga ställdes om man på något sätt skulle kunna få erbjuda även sina egna 
 alster. Den nya styrelsen får i uppdrag att ta hjälp av en arbetsgrupp utanför 
 styrelsen som kan jobba vidare med detta. 
 Årsmötet beslutade därefter att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 
 B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
 Den nya styrelsen får i uppdrag att till nästa årsmöte se över annonspriserna som är 
 höga i jämförelse med hur många tidningar som går ut. Eftersom formatet på 
 BOBTAIL är ändrat så behöver man också se över om alla annonsstorlekar 
 fortfarande är aktuella.  I övrigt beslutade årsmötet att godkänna styrelsens förslag 
 gällande avgifter. 
 
 C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
 Ett förtydligande av vad som ingår i bankkostnader gjordes. Ett förslag lämnades till 
 styrelsen att man ska se över möjligheten att göra inbetalning till klubben från 
 utlandet via bankkort. Årsmötet beslutade därefter att godkänna styrelsens förslag 
 till budget för 2022. 
 
§13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 
 suppleanternas tjänstgöringsordning enligt §8 i stadgarna. 
  
 Valberedningen föreslår: 
 Ordförande - Marie Bergqvist, omval 1 år 
 Årsmötet väljer Marie Bergqvist som ordförande i 1 år. 
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 Ordinarie ledamot - Anette Bernandersson , omval 2 år 
 Årsmötet väljer Anette Bernandersson som ordinarie ledamot i 2 år. 
 
 Ordinarie ledamot - Carina Wallinder, fyllnadsval 1 år 
 Från årsmötet kom ytterligare ett förslag att välja Jonas Grimlund som ordinarie 
 ledamot. Efter sluten omröstning valde årsmötet Carina Wallinder med 8 röster mot 
 5 röster för Jonas Grimlund. En person avstod att rösta. 
  
 Ordinarie ledamot - Amilia Wisell Helin, kvarstår 1 år 
 
 Ordinarie ledamot - Jennie Wisell, kvarstår 1 år 
 
 Suppleant nr 1 - Elenore Larsson, omval 1 år 
 Årsmötet väljer Elenore Larsson som första suppleant i 1 år. 
 
 Suppleant nr 2 - Sven Norén, nyval 1 år 
 Årsmötet väljer Sven Noren som andra suppleant i 1 år. 
 
 
§14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt §9 i stadgarna. 
  
 Revisor - Lena Gromoff, omval 1 år 
 Revisor - Jonas Grimlund, nyval 1 år 
 Revisorssuppleant - Lotta Nyström, omval 1 år 
 Revisorssuppleant - Yrsa Jörgensen, nyval 1 år 
  
 Årsmötet har enhälligt valt revisorer och revisorssuppleanter enligt ovan. 
 
§15 Val av valberedning enligt §10 i stadgarna. 
  
 Nina Flodmark, sammankallande, omval 1 år 
 Stina Näsman, kvarstår 1 år 
 Pia Wihlborg, nyval 2 år 
  
 Årsmötet har enhälligt valt valberedning enligt ovan. 
 
§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
 Årsmötet beslöt att omedelbart justera punkterna § 13-15. 
 
§17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast fem 
 veckor före mötet anmälts till styrelsen. 
 Inga övriga frågor eller ärenden har anmälts till styrelsen. 
 
§18 Mötet avslutas. 
 Mötets ordförande Annelie Karlsson Karjalainen tackar alla närvarande för 
 förtroendet att leda Old English Sheepdogsällskapets årsmöte och lämnar över till 
 klubbens ordförande Marie Bergqvist.  
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Deltagarlista/röstlängd 
Marie Bergqvist, Elenore Larsson, Carina Wallinder, Amilia Wisell Helin, Anette Bernandersson, 
Jennie Wisell, Stina Näsman, Sven Norén, Nina Flodmark, Pia Wihlborg, Lena Gromoff, Åsa Eriksson, 
Karethe Jakobsen, Hermione Wisell, Thea Wisell 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________   ________________________ 
Carina Wallinder   Annelie Karlsson Karjalainen 
Protokollförare   Mötesordförande 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Elenore Larsson   Marie Bergqvist  
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
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Protokoll fört vid digitalt årsmöte för Old English Sheepdogsällskapet 2022-02-13 
 
Old English Sheepdogsällskapets ordförande Marie Bergqvist hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 
 
 
§1 Justering av röstlängd. 
 Antalet röstberättigade medlemmar som deltar på mötet är 15 st. 
 Utöver dessa deltar även Annelie Karlsson Karjalainen från SGVK. 
 
§2 Val av ordförande för mötet. 
 Årsmötet valde Annelie Karlsson Karjalainen som ordförande för mötet. 
 
§3 Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet. 
 Årsmötet valde Carina Wallinder som protokollförare. 
 
§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
 Årsmötet valde Elenore Larsson och Marie Bergqvist. 
 
§5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom klubbens medlemmar. 
 Alla mötesdeltagare är medlemmar. Annelie Karlsson Karjalainen har närvaro och 
 yttranderätt, men ej rösträtt. 
 
§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 Fastställdes att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§7 Fastställande av dagordningen. 
 Årsmötet godkänner den föreslagna dagordningen. 
 
§8 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet 
 med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 
 Anette Bernandersson redogjorde för det ekonomiska resultatet som för år 2021 
 innebär ett resultat med -946,91. Ytterligare ett år där pandemin påverkat klubbens 
 aktiviteter men där årets förlust ändå begränsats av att vi bytt format och tryckeri 
 av BOBTAIL och därmed har den kostnaden blivit betydligt mindre. 
 Åsa Eriksson redogjorde kortfattat för arbetet med RAS som just nu pågår och 
 Annelie Karlsson Karjalainen meddelade att domarkompendiet behöver vara SGVK 
 tillhanda senast 2022-03-15. Övrigt som rör rasen dess och avelsresultat redovisas i 
 årets första nummer av BOBTAIL. 







 Lena Gromoff gick igenom revisorernas berättelse. Att tänka på till nästa år är att 
 båda revisorerna ska skriva under revisionsberättelsen. 
 
§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
 uppkommen vinst eller förlust. 
 Årsmötet beslutade fastställa balans- och resultaträkning samt balansera 
 uppkommen förlust till nästa år. 
 
§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 
 Marie Bergqvist gick igenom vad som hänt under föregående år. Begränsade 
 möjligheter till aktiviteter på grund av pandemin men 2021 kunde vi ändå 
 genomföra specialutställningen. Klubbens medlemsantal har dessvärre minskat 
 jämfört med tidigare år och 2021-12-31 hade klubben 63 st fullbetalande 
 medlemmar varav 9 st är bosatta i utlandet. Utöver dessa har klubben 12 st 
 familjemedlemmar och 2 st hedersmedlemmar. 
 Den nya styrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att ändra Facebook sidan till 
 en grupp så att det blir lättare att använda som ett forum för alla som redan har 
 eller är intresserade av att skaffa en OES. Stina Näsman erbjuder sig vara med som 
 moderator för gruppen. 
 
§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Årsmötet beslutar att ge ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 Elenore Larsson förklarade hur klubben tänkt sig erbjuda artiklar i OES shopen och 
 att det inte innebär att klubben köper in något i förväg. 
 En fråga ställdes om man på något sätt skulle kunna få erbjuda även sina egna 
 alster. Den nya styrelsen får i uppdrag att ta hjälp av en arbetsgrupp utanför 
 styrelsen som kan jobba vidare med detta. 
 Årsmötet beslutade därefter att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 
 B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
 Den nya styrelsen får i uppdrag att till nästa årsmöte se över annonspriserna som är 
 höga i jämförelse med hur många tidningar som går ut. Eftersom formatet på 
 BOBTAIL är ändrat så behöver man också se över om alla annonsstorlekar 
 fortfarande är aktuella.  I övrigt beslutade årsmötet att godkänna styrelsens förslag 
 gällande avgifter. 
 
 C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
 Ett förtydligande av vad som ingår i bankkostnader gjordes. Ett förslag lämnades till 
 styrelsen att man ska se över möjligheten att göra inbetalning till klubben från 
 utlandet via bankkort. Årsmötet beslutade därefter att godkänna styrelsens förslag 
 till budget för 2022. 
 
§13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 
 suppleanternas tjänstgöringsordning enligt §8 i stadgarna. 
  
 Valberedningen föreslår: 
 Ordförande - Marie Bergqvist, omval 1 år 
 Årsmötet väljer Marie Bergqvist som ordförande i 1 år. 
 







 Ordinarie ledamot - Anette Bernandersson , omval 2 år 
 Årsmötet väljer Anette Bernandersson som ordinarie ledamot i 2 år. 
 
 Ordinarie ledamot - Carina Wallinder, fyllnadsval 1 år 
 Från årsmötet kom ytterligare ett förslag att välja Jonas Grimlund som ordinarie 
 ledamot. Efter sluten omröstning valde årsmötet Carina Wallinder med 8 röster mot 
 5 röster för Jonas Grimlund. En person avstod att rösta. 
  
 Ordinarie ledamot - Amilia Wisell Helin, kvarstår 1 år 
 
 Ordinarie ledamot - Jennie Wisell, kvarstår 1 år 
 
 Suppleant nr 1 - Elenore Larsson, omval 1 år 
 Årsmötet väljer Elenore Larsson som första suppleant i 1 år. 
 
 Suppleant nr 2 - Sven Norén, nyval 1 år 
 Årsmötet väljer Sven Noren som andra suppleant i 1 år. 
 
 
§14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt §9 i stadgarna. 
  
 Revisor - Lena Gromoff, omval 1 år 
 Revisor - Jonas Grimlund, nyval 1 år 
 Revisorssuppleant - Lotta Nyström, omval 1 år 
 Revisorssuppleant - Yrsa Jörgensen, nyval 1 år 
  
 Årsmötet har enhälligt valt revisorer och revisorssuppleanter enligt ovan. 
 
§15 Val av valberedning enligt §10 i stadgarna. 
  
 Nina Flodmark, sammankallande, omval 1 år 
 Stina Näsman, kvarstår 1 år 
 Pia Wihlborg, nyval 2 år 
  
 Årsmötet har enhälligt valt valberedning enligt ovan. 
 
§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
 Årsmötet beslöt att omedelbart justera punkterna § 13-15. 
 
§17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast fem 
 veckor före mötet anmälts till styrelsen. 
 Inga övriga frågor eller ärenden har anmälts till styrelsen. 
 
§18 Mötet avslutas. 
 Mötets ordförande Annelie Karlsson Karjalainen tackar alla närvarande för 
 förtroendet att leda Old English Sheepdogsällskapets årsmöte och lämnar över till 
 klubbens ordförande Marie Bergqvist.  
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Karethe Jakobsen, Hermione Wisell, Thea Wisell 
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