
Årsmötesprotokoll 2007 
 

Protokoll från årsmöte med Svenska Polarhundklubben den 19 maj 2007 i Östersund 
 
 
§ 1 SPHK’s ordförande Christer Afséer förklarar årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Nisse Uppström väljs till ordförande vid årsmötet. 
 
§ 3 Styrelsen anmäler Agneta Nilsson Hörnlund till sekreterare vid årsmötet. 
 
§ 4 Lennart Andersson och Inge Eklund väljs att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll och att tillika vara rösträknare. Medlemsmatrikeln utgör underlag för 
röstlängd. Närvarande är cirka 50 medlemmar. 

 
§ 5 Fastställs att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade och att årsmötet är rätt 

utlyst. 
 
§ 6 Dagordningen fastställs. 
 
§ 7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse 2006 redovisas och godkänns efter justering.  
 
 b) Årsbokslut med balans- och resultaträkning  redovisas. 
 
 b) Revisorernas berättelse redovisas. 
 
§ 8 Balans- och resultaträkningen fastställs och beslutas att vinsten disponeras i 

enlighet med styrelsens förslag dvs att avsätta 20 kkr till fond för domar-
konferens, 5 kkr till resultatutjämningsfond för Polarhundsmästerskap och 5 kkr 
till resultatutjämningsfond för Polardistans samt att resten av vinsten balanseras 
i ny räkning.  

 
§ 9 Rapporter lämnas från rasklubbar och distrikt, Polardistans och Nordic Open. 

Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna. 
  
§ 10 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
§ 11 a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2007 godkänns. 
 
 b) Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift 2007 godkänns. 
 
 c) Styrelsens förslag till budget 2007 godkänns. 
 
§ 12 Till styrelseledamöter och funktionärer inom SPHK väljs: 
  

Ordförande   Per Agefeldt, nyval 1 år 
  

Ledamöter  Gunilla Mellgren, kvarstår 
  Agneta Nilsson Hörnlund, kvarstår 
  Ulf Jönson, kvarstår 



  Ninni Hjortvall, nyval 2 år 
  Freddie Åkerlind, nyval 2 år 
  
Suppleanter  Per Skye, kvarstår 
  Ulrika Öhman, fyllnadsval 1 år 
  Malin Sundin, nyval 2 år 
 
Tävlingssekreterare Trude Mathisen, omval 1 år 
Utställningssekreterare Hélène Moubis, nyval 1 år 
Medlemsansvarig Gunnel Åkerlind, omval 1 år 

 
 Rasklubbsrepresentanter till styrelsen: 
 Karina Andreasen, AM 
 Annelie Rundberg, Gr 
 Britta Sethson, Sam 
 Birgitta Mjöberg, SH 
 
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
§ 13 Till revisorer och revisorssuppleanter väljs: 

 
Revisorer  Frank Ouchterlony, omval 1 år 
  Erik Sundin, nyval 1 år 
 
Revisorssuppleanter Bitte Nyström, omval 1 år 

   Malin Svensson, omval 1 år 
 
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
§ 14 Till valberedning anmäls: 
  
 Marjut Johansson, AM, sammankallande 
 Ersättare Petter Petersson, AM 
 Héléne Ouchterlony, Gr 
 Elga Karlsson, Sam 

Ersättare Cecilia Lundberg, Sam 
 Ylwa Malmberg, SH 
 
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
§ 15 Till hedersmedlemmar i SPHK utses Wille Carlsson och Inge Eklund med 

följande motiveringar: 
  

Wille Carlsson: Wille, medlem i SPHK sedan 1973, var mellan åren 1983-2006 
redaktör för tidningen Polarhunden. En tidning som han utvecklade från klipp- 
och klistra tiden till att utformas i dagens moderna datateknik. Att år efter år 
förmedla klubbens tidning på ett punktligt, konstnärligt och innehållsrikt sätt 
har inneburit stor trovärdighet och trygghet för klubben. Wille var också med 
och startade Åredraget. 
 



Inge Eklund:  Inge har under väldigt lång tid (över 15 år) varit en drivande 
kraft för att anordna träffar, fixat platser, göra spår samt att inspirera oss av 
den yngre generationen att verkligen använda våra hundar till det som dom är 
framtagna till. Inge är med sitt breda kunnande om rasen/draget en bra mentor 
och ett föredöme för oss. 

 
§ 16 Per Agefeldt informerar om styrelsens arbete med en enhetlig logotype för hela 

SPHK familjen i enlighet med SKKs anvisningar. 
 
§ 17 Till årsmötet har sex motioner inkommit. 
  
 a)  Lennart Andersson motionerar om att polarhundsmästerskapet fr o m 2009 

ska få en fast tidpunkt (helgen ve 6) och om möjligt en fast tävlingsplats samt att 
tävlingen skall utformas på ett sådant sätt att samtliga raser kan avlägga sina 
polarhundprov (polarhundprov 1, 2 och 3) i samband med tävlingen. 

 
 Styrelsen föreslår avslag på motionen och avvisar förslaget om en fast 

tävlingsplats och föreslår istället att polarhundsmästerskapet fr o m 2009 ska få 
en fast tidpunkt och att det är önskvärt att tävlingen utformas på ett sådant sätt 
att samtliga raser kan avlägga sina dragmeriteringar i samband med tävlingen. 

 
 Årsmötet beslutar avslå motionen och beslutar därefter i enlighet med styrelsens 

förslag. 
 

b) Malin Sundin motionerar om att SPHKs styrelse undersöker om det till nästa 
regelrevidering går att ändra/utveckla utställningsreglerna så att det i bruksklass 
kan delas ut obegränsat med certifikat.  

  
Styrelsen föreslår avslag på motionen då det är en fråga för rasklubbarna. 

  
 Annika Uppström yrkar att SPHK arbetar för att utställningsreglerna för alla 

våra fyra raser ändras så att certifikat utdelas i bruksklass och tilldelas samtliga 
CK vinnande hundar i klassen. Frågan ska ut på remiss till SPHKs rasklubbar 
innan beslut tas. 

 
 Årsmötet beslutar avslå motionärens förslag och beslutar därefter i enlighet med 

Annika Uppströms ändringsyrkande. 
 
 c) Malin Sundin motionerar om att SPHK ändrar stadga 10 så att valbered-

ningarna i SPHK, distrikten och rasklubbarna ska bestå av ett ojämnt antal 
medlemmar om exempelvis tre. 

 
 Styrelsen förslår avslag på motionen. 
 

Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
d) Styrelserna för rasklubbarna för Alaskan Malamute, Grönlandshund och 
Samojed har motionerat om ändring i klassindelningen för A och B-spann i 
pulkastil och vid linkörning. 
 



Styrelsen förslår att motionen bifalls. 
 
Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 
e) Madeleine Eriksson motionerar om att stadgarna ändras så att val av 
ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen omedelbart justeras 
vid årsmöte på central-, distrikt- och klubbnivå. 
 
Styrelsen förslår att motionen bifalls. 
 
Årsmötet beslutar enhälligt att bifalla motionen. 
 
f) Christer Afséer motionerar om att SPHK motionerar om förändring av SKKs 
policy avseende de 4 stora rovdjuren vid Kennelfullmäktige 2009. 
 
Styrelsen förslår att motionen bifalls. 
 
Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 

§ 17 Övriga frågor: 
a) Lennart Andersson tar upp frågor om  
- VM 2008 är tillika polarhundsmästerskap 2008 
- Begränsningar att delta i VM 2008 
- SPHKs/distrikts och rasklubbars  engagemang i SDSF och WSA. 

 
 Frågorna diskuteras. VM 2008 är inte tillika polarhundsmästerskap och förslag 

om kvalificering för svenskt deltagande i VM 2008 kommer att lämnas till 
styrelsen. 

 
b) Caroline Hoffman informerar om Riksläger för barn och ungdomar i Åsarna 

den 16-19 augusti 2007. 
 

c) Jan Nordlöf informerar om motioner till WSA. 
 
§ 18 SPHKs nye ordförande Per Agefeldt avtackar avgående ordförande Christer 

Afséer.  
 
§ 20 Årsmötet avslutas. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Agneta Nilsson Hörnlund 
 
Justeras 
 
 
Nisse Uppström  Lennart Andersson Inge Eklund 
Mötesordförande    


