
Verksamhetsplan 2022 för SWTK Region Öst

Coronapandemin fortsätter att skapa osäkerhet om vilken verksamhet som kan bedrivas och
vilka aktiviteter som kan genomföras.

Styrelsen för SWTK region Öst planerar ändå att under året genomföra ett antal aktiviteter
och sprida dem geografiskt inom regionen. Vår intention är att vi ska ha aktiviteter med lågt
insteg för att välkomna nya hundägare/medlemmar men även hålla aktiviteter av andra slag.

Aktiviteter som planeras är:
- Valpkurs
- ”Hunden från grunden”
- Rallylydnad för nybörjare
- Nose Work, grund- resp fortsättning
- “Första hjälpen hund”
- BPH
- “Hunderbanan” i Roslagen

Pröva-på-dagar:
- Viltspår
- HITT
- Dogparkour

Vi fortsätter med hundpromenader på olika orter i regionen. Vi planerar också att fortsätta
med aktiviteter i samband med dessa promenader, till exempel “Prova-på-Nose Work” eller
“Prova-på-Rallylydnad”.

Wheatenfestivalen är 2022 en officiell utställning och genomförs lördagen 27 augusti på
Haninge Brukshundklubb. Domare: Eddie Patterson från Irland.

Om det blir aktuellt, utifrån pandemiläget, planerar vi att sätta samman ett lag till  Östsvenska
Terrierklubbens Match Show i maj samt ansvara för rasmontern på Stockholms Hundmässa i
december 2022.

(Bilaga: Budget 2022, SWTK Region Öst)
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Protokoll SWTK Region Öst ordinarie årsmöte 29 Jan 2022

§1 Mötet öppnades och röstlängd justerad av Ordförande Per Falèus

§2 Val av ordförande Årsmöte - Kjell Edlund

§3 Val av protokollförare Årsmöte - Marie Östberg

§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare Årsmöte - Bitte Spiik och Ingegerd Grip

§5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av regionens medlemmar.
12 st närvarande - varav 11 st medlemmar (röstberättigade) - Se bilaga A

§6 Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst
(Wheatenbladet, Hemsidan, SWTK-FB gruppen samt mail till alla medlemmar)

§7 Dagordningen fastställdes

§8 a) Styrelsens årsredovisning 2020 lagd till handlingarna
Verksamhetsberättelse, Balans och resultatredovisning samt Revisionsberättelse

b) Styrelsens årsredovisning 2021 lagd till handlingarna
Verksamhetsberättelse, Balans och resultatredovisning samt Revisionsberättelse

§9 ● Balans och resultaträkning 2021 fastställdes.
● Beslut att 2021 års vinst läggs till ny räkning

§10 Inga uppdrag från föregående regions årsmöte 2020 förelåg

§11 Region Östs styrelse  beviljades ansvarsfrihet för 2020 och 2021

§12 a) Mötet antog Verksamhetsplan 2022
b) Mötet antog Budget 2022

§13 Val av styrelse och suppleanter

a) Ordförande Per Falèus 1 år Omval

b) Ledamot Cattis Andersson
Marie-Louise Winroth
Barbro Axelsson

2 år Omval
2 år Omval
2 år Nyval

c) Suppleant Ingegerd Grip - 1
Annette Johansson - 2

1 år Nyval
1 år Nyval

Ledamot Leif Jönsson, Birgitta Edlund och Marie Östberg -  1 år kvar
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§14 Val av revisor och revisorssuppleant

Revisor Eva Olsson 1 år Omval

Revisorssuppleant Catharina Hornegård 1 år Nyval

§15 Val av valberedning

Sammankallande Carita Borneland 1 år Nyval

Ebba Lindström 2 år Nyval

Johanna Tak 1 år Nyval

§16 Beslut om omedelbar justering §13-15 - Se bilaga B

§17 Inga inkomna motioner eller propositioner

§18 Övriga frågor.
● Protokoll från årsmötet kommer inte publiceras på hemsidan, då det endast ska

vara tillgängligt för medlemmar. Förfrågan görs via regionens sekreterare.
● Förslag att ta med antal deltagare per aktivitet eller snitt i verksamhetsberättelsen

tas med till nya styrelsen.
● Kjell Edlund tackade för uppdraget och överlämnade till Ordförande Per Falèus.
● Ordförande Per Falèus tackade Boel Rosenlund - avgående i styrelsen

§19 Mötet avslutades av Ordförande Per Falèus

Ordförande - Kjell Edlund Justeringsperson - Bitte Spiik

Justeringsperson - Ingegerd Grip Vid protokollet - Marie Östberg
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