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Till Göran Tullberg samt undertecknade medlemmar i Skottefederationen.

Denna skrivelse av Skottefederationens kassör år 2012 kan tyckas vara något märklig, då
han var ansvarig kassör och inget nämnde för styrelsen om kommande likviditetsproblem
under pågående räkenskapsår. Han efterlyste en kopia av Birgit Westerströms testamente,
men han angav aldrig av vilken anledning. Han hade dessutom ett år kvar på sitt uppdrag
som kassör, men valde att avgå efter att ha avslutat det första året av uppdragsperioden.
Enligt årliga revisioner av bokslut inför årsmöten har styrelserna genom åren skött sina
ålägganden och revisorerna har funnit att ekonomin har varit hanterad i god ordning.
Revisorerna har med dessa underlag föreslaget styrelsen ansvarsfrihet, vilket också beviljats
av årsmötet.
Många av Skottefederationens handlingar blev kvar hos Benedicte Warr&i, som var aktiv i
klubben sedan den bildades 1972 och då främst som sekreterare under åtskilliga år.
Benedicte Warr&I omkom i en lägenhetsbrand 2006, och alla handlingar som hon förvarade
åt klubben brann upp.
Styrelsen har i år erhållit en kopia av testamentet från Landsarkivet i Lund.
Skottefederationen är helt beroende av medlemmarnas avgifter för att täcka kostnader för
SkotteNytt, telefon och bredband, webbhotell och hemsida, bankkostnader och övriga
kostnader som porto, årsmöten m.m. På grund av att antalet medlemmar har sjunkit
betydligt och att samtliga kostnader dessutom har ökat rejält, har den nya styrelsen funnit
att Skottefederationen inte hade den likviditet som krävdes för att klara årets utgifter.
Styrelsen har tolkat att Birgit vill främja skotteaveln och hennes önskan att vinnare i
uppfödarklasserna ska få extra prispengar är helt klart. Att främja skotteaveln är också att
gynna Skottefederationen som förening, vilken på olika vis arbetar med det aktuella inom
rasen t.ex med RAS och rasdomare. Upphör Skottefederationen att existera, så tillfaller
arvet Svenska Terrierklubben, vilket ingen i styrelsen tror att Birgit Westerström önskade.
Styrelsen har därför tolkat testamentet på ett sådant sätt att det är i sin ordning att i en
krissituation hjälpa Skottefederationen ur denna belägenhet.

Styrelsen har under året arbetat med så mycket besparingar som har varit möjliga och inför
budgeten 2014 arbetar styrelsen med fler alternativ till en förbättrad ekonomi.
Budget liksom aktieförsäljningar kommer att redovisas på årsmötet.

Med vänliga hälsningar
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