
Årsmötesprotokoll 2006
  

Protokoll från årsmöte med Svenska Polarhundklubben den 20 maj 2006 i Bjursås 
  
  
§ 1                      SPHK’s ordförande Christer Afséer förklarar årsmötet öppnat. 
  
§ 2                      Per Agefeldt utses till ordförande vid årsmötet. 
  
§ 3                      Agneta Nilsson Hörnlund utses till sekreterare vid årsmötet. 
  
§ 4                      Ninni Hjortvall och Ulf Jönson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

och att tillika vara rösträknare.  
  
§ 5                      Fastställs att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade och att årsmötet är rätt utlyst. 
  
§ 6                      Dagordningen fastställs. 
  
§ 7                      a) Styrelsens verksamhetsberättelse 2005 redovisas och godkänns efter justering.  
  
                      b) Årsbokslut med balans- och resultaträkning  redovisas. 
  
                      b) Revisorernas berättelse redovisas. 
  
§ 8                      Balans- och resultaträkningen fastställs och den uppkomna vinsten med anledning 

av denna. 
  
§ 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 2006 godkänns. 
  
                      b) Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift 2006 godkänns. 
  
                      c) Styrelsens förslag till budget 2006 godkänns. 
  
§ 12                      Till styrelseledamöter och funktionärer inom SPHK väljs: 
                       

Ordförande                                             Christer Afséer, omval 1 år 
                       

Ledamöter                                            Gunilla Mellgren, nyval 2 år 
                                            Agneta Nilsson Hörnlund, nyval 2 år 
                                            Ulf Jönson, nyval 2 år 
                                            Per Agefeldt, kvarstår 
                                            Ulrika Öhman, kvarstår 
                       
Suppleanter                                            Freddie Åkerlind (1), nyval 2 år 
                                            Per Skye (2), nyval 2 år 
                                            Jonas Örn (3), kvarstår 
  
Tävlingssekreterare                      Trude Mathisen, omval 1 år 
Utställningssekreterare                      Catarina Södersten, omval 1 år 
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Medlemsansvarig                      Gunnel Åkerlind, omval 1 år
  
                      Rasklubbsrepresentanter till styrelsen: 
                      Ninni Hjortvall, AM 
                      Annelie Rundberg, Gr 
                      Britta Sethson, Sam 
                      Birgitta Mjöberg, SH 
  
                      Till SPHK’s representanter till kennelfullmäktige 2007 utses Per Agefeldt och Ylwa 

Malmberg. 
  
                      Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  
§ 13                      Till revisorer och revisorssuppleanter väljs: 

  
Revisorer                                            Frank Ouchterlony, omval 1 år 
                                            Erik Sundin, nyval 1 år 
  
Revisorssuppleanter                      Ingrid Agefeldt, omval 1 år 

                                                                  Malin Svensson, omval 1 år 
  
                      Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  
§ 14                      Till valberedning väljs: 
                       
                      Marjut Johansson, AM 
                      Kari-Mette Sundahl, Gr 
                      Brigitte de Mant, Sam 
                      Roger Mjöberg, SH, sammankallande 
  
                      Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  
§ 15                      Styrelsen för SPHK’s rasklubb för Alaskan Malamute har inkommit med en 

motion om att det bör upprättas en lista över exteriördomare som bokats av distrikt 
eller rasklubbar för utställningar kommande tvåårsperiod. 

  
                      Styrelsen bifaller motionen. 
  
                      Årsmötet beslutar i enlighet med motionärens förslag. 
  
§ 16                      Styrelsen för SPHK Nedre Norra har inkommit med en motion om att man önskar 

återgå till den gamla ordningen för registrering av meriteringsresultat hos SKK. 
  
                      Styrelsen föreslår avslag på motionen. 
  
                      Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
  
§ 17                      Övriga frågor: 
                      a) Om Nordic Open 2007 flyttar till ve 5 istället som tidigare ve 6, så kolliderar det 

med samojedmästerskapet som alltid har varit ve 5. Det skulle innebära att 
samojederna är förhindrade att delta ”polarhundsmästerskapet”. 

  
                      Årsmötet uttalar att det är av stor vikt för SPHK’s framtid att den här typen av 

kollisioner undviks. Alla SPHK’s medlemmar måste ha möjlighet att delta i Nordic 
Open utan kollisioner med rasklubbarnas arrangemang.
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                      b) Janne Nordlöf lämnar en rapport från draghundsportförbundet och WSA. 
  
§ 18                      Christer Afséer framför ett tack till Gävle-Dala för ett bra arrangemang kring 

årsmötet och SPHK’s  35-års jubileum. 
  
§ 19                      SPHK har tagit fram en minnesgåva för personer som arbetat för SPHK på ett 

positivt sätt. På årsmötet utdelas minnesgåvor till Ylwa Malmberg, Ingegärd Holmgren 
och Janne Nordlöf. 

  
§ 20                      Årsmötet avslutas. 
  
  
  
Vid protokollet 
  
  
Agneta Nilsson Hörnlund 
  
  
Justeras 
  
  
  
Per Agefeldt                         Ninni Hjortvall                      Ulf Jönson 
Mötesordförande 
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