
Årsmötesprotokoll 2011

Protokoll från årsmöte med Svenska Polarhundklubben den 21 maj 2011 i Simmatorp

§ 1 SPHKs ordförande Per Agefeldt förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Gunilla Sandberg valdes till ordförande vid årsmötet.

§ 3 Styrelsen anmälde Agneta Nilsson Hörnlund till sekreterare vid årsmötet.

§ 4 Helene Moubis och Linda Almquist valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll och att tillika vara rösträknare. Medlemsmatrikeln utgör underlag för 
röstlängd. 

§ 5 Fastställdes att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade och att årsmötet är rätt 
utlyst.

§ 6 Dagordningen fastställdes.

§ 7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2010-2011 redovisades. 

b) Årsbokslut med balans- och resultaträkning redovisades.

c) Rasklubbarna för alaskan malamute och siberian husky redogjorde för arbetet 
med avelsfrågor.

d) Revisorernas berättelse redovisades.

§ 8 Balans- och resultaträkningen fastställdes och uppkommen vinst balanseras med 
20 000 kr i fonden för avels- och domarkonferens och resten i ny räkning.

§ 9 Rapporter lämnades från de fyra rasklubbarna och västra distriktet, tävlings-
sekreteraren, utställningssekreteraren, medlemsansvarig, ungdomsansvarig och 
Polardistans. Rapporterna lades med godkännande till handlingarna.

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§ 11 a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2011-2012 godkändes.

b) Styrelsens förslag till budget år 2011 godkändes. Medlemsavgiften är 
oförändrad.

§ 12 Till styrelseledamöter och funktionärer inom SPHK valdes:

Ordförande Per Agefeldt, omval 1 år

Ledamöter Gunilla Mellgren, (1 år kvar)
Agneta Nilsson Hörnlund, (1 år kvar)
Ulf Jönson, (1 år kvar)



Ninni Hjortvall, omval 2 år
Freddie Åkerlind, omval 2 år

Suppleanter Per Skye (1), (1 år kvar)
Fredrik Petri (2), omval 2 år
Håkan Nisula (3), (1 år kvar)

§ 13 Till revisorer och revisorssuppleanter valdes:

Revisorer Frank Ouchterlony, omval 1 år
Erik Sundin, omval 1 år

Revisorssuppleanter Helen Waerner, omval 1 år
Lennart Andersson, nyval 1 år

§ 14 Till valberedning anmäldes: Jennie Kraft Hult, alaskan malamute,       
sammankallande
Ulla Lindroth Andersson, grönlandshund 
Margareta Kohrtz, samojed 
Marlene Karlsson, siberian husky

§ 15 Beslutades om omedelbar justering av § 12 - § 14

§ 16 Till årsmötet hade två motioner inkommit.

a) Styrelsen för Nedre Norra hade lämnat en motion om att SPHK ska gå ur 
WSA.

Styrelsen hade yttrat sig över motionen och biföll densamma.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

b) SPHKs rasklubb för alaskan malamute hade lämnat en motion om att SPHKs 
organisation ska ses över.

Styrelsen hade yttrat sig över motionen och föreslog att styrelsen får i uppdrag 
att tillsätta en kommitté med representanter från rasklubbar och distrikt med 
uppgift att se över SPHKs organisation. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 17 Lämnades information om grönlandshunden Sofi. Hunden finns nu hos sin ägare 
i England. SPHK har fått 10 000 kr i bidrag av SKK för att täcka klubbens 
kostnader. Av ägaren har SPHK fått 2 500 kr, som SPHK i sin tur gett Nicole 
Schwarz som ett tävlings- och träningsstipendium som tack för hjälpen med 
hunden Sofi. 

§ 18  Årsmötet avslutades.



Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Gunilla Sandberg         Helene Moubis Linda Almquist
Mötesordförande   


