
Minnesanteckningar från det förberedande mötet via Zoom den 16 mars kl. 18:30 – första delen av 

Småland-Ölands Kennelklubbs årsmöte 2021 

Från SKKs föreningskommitté deltog Ove Johansson och Fredrik Bruno.  

Vid det förberedande mötet genomgicks möteshandlingarna inför beslutsmötet som genomförs 24-

26 mars.  

På det förberedande mötet fanns möjlighet för medlemmarna att inkomma med yrkanden samt 

förslag till val vid beslutsmötet. Omkring 35 personer deltog.  

Mötet genomfördes enligt nedan dagordning. 

Introduktion 

Mötesordförande Ove Johansson och Fredrik Bruno gick igenom allmän information om det aktuella 

mötet och presenterade sig själva.  

Ordförande Lotta Hallberg hälsade alla välkomna och fortsatte med att tacka för den här tiden då 

hon har avsagt sig för omval efter 40 år i styrelsen varav 25 år som ordförande.   

Samtliga handlingar som genomgicks på mötet finns på www.smokk.se  

Föregående verksamhetsår 

Ordförande Lotta Hallberg föredrog verksamhetsberättelsen.  

Kassör Silvana Carlén föredrog balans- och resultatrapporter. Då verksamheten har blivit påverkad av 

pandemin och utställningar och andra aktiviteter under året har fått ställas in så redovisades ett 

underskott på 220 719:- för 2020.  

Ingen av revisorerna fanns på plats så Silvana föredrog även revisionsberättelsen.  

Inga synpunkter eller invändningar inkom på denna punkten.  

Planering av kommande verksamhetsår 

Punkten inleddes med att rambudgeten för 2021 gicks igenom och därefter även verksamhetsplanen.   

Med anledning av den pågående pandemin så är det svårt att veta vilken verksamhet som går att 

genomföra framöver så aktiviteter som kurser och föreläsningar kommer att planeras in löpande 

under året.  

Inga synpunkter eller invändningar inkom på denna punkten. 

Val 

Sammankallande i valberedningen Helén Wieslander föredrog valberedningens förslag.  

Som justerare till VoteIT mötet utsågs Jan Hallberg och Dan Andersson. 



Inkom fråga från medlem om inte även vice ordförande väljs av årsmötet och svaret på den frågan 

var att det stämmer. Vice ordförande väljs av årsmötet.  

Från medlemmar har en nominering till en suppleantplats inkommit. Nomineringar kan lämnas till 

valberedningen fram tom 19 mars.   

Valberedningens förslag samt inkomna nomineringar från medlemmar presenteras i sin helhet på 

SMÖKKs websajt senast 3 dagar före beslutsmötet, dvs senast 21 mars.  

Motioner & av styrelsen hänskjutet ärende 

Proposition från SMÖKKs styrelse: 

Styrelsen föreslår till årsmötet att besluta om att det ska tas en UC (kreditupplysning) på de  

personer som ska väljas till firmatecknare för Småland-Ölands Kennelklubb.  

Bakgrund: Det har i flera klubbar inom SKK förekommit ekonomiska oegentligheter genom  

åren och därav vill styrelsen vidta åtgärder i förebyggande syfte. 

Inga övriga motioner har inkommit inom föreskriven tid.  

Ordförande Lotta Hallberg föredrog lite om bakgrunden till propositionen. Att det i många klubbar 

har förekommit oegentligheter med ekonomin genom åren och att styrelsen vill förekomma att detta 

även drabbar SMÖKK genom att ta en kreditupplysning på de som väljs till firmatecknare för att se så 

de har skött sin ekonomi och inte har några betalningsanmärkningar.   

Under mötet lämnade en medlem in ett yrkande på avslag på propositionen. Det framkom bl a 

synpunkter på att UC är ett ganska trubbigt verktyg som inte säger allt om hur en person sköter sin 

ekonomi, samt huruvida det kan inkräkta på en persons integritet. Medlemmen lämnar in sina 

synpunkter skriftligt till Fredrik Bruno som kommer att lägga in det i VoteIT inför beslutsmötet där 

alla medlemmar sedan kommer att kunna läsa synpunkterna samt rösta i frågan.    

 

Det förberedande mötet avslutades och alla tackades för deltagande i mötet och hälsades välkomna 

till beslutsmötet 24-26 mars.  

/Minnesanteckningar förda av Charlotte Jalkstam 


