Årsmötesprotokoll
Svenska Polarhundklubben – Södra distriktet
2006-05-06, Vaggeryd - Friluftsgården
§1

Årsmötet förklaras öppnat och alla hälsas välkomna av sittande ordförande Johan Grönberg.

§2

Johan Grönberg väljs till mötesordförande.

§3

Till mötessekreterare väljs Mari Christoffersson.

§4

Årsmötet väljer Fredrik Petri och Eva Skullman till justeringsmän tillika rösträknare.

§5

Det fastställs att årsmötet är stadgeenligt utlyst.

§6

Dagordningen fastställs enligt liggande förslag.

§7

Verksamhetsberättelsen föredrages och godkänns av årsmötet.

§8

Ekonomirapporterna föredrages.

§9

Revisorsberättelsen föredrages och denna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

§10 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet.
§11 Styrelsen presenterar förslag till Verksamhetsplan innehållande Klubbmästerskap vid Kosta
Off Snow, Nybörjarträff samt Utställning.
§12 a) Till ordförande på 1 år väljs Johan Grönberg
b) Till Sekreterare på 2 år väljs Mari Christoffersson.
c) Till Suppleant i 1 år väljs Lisa Bengtsson
§13 a) Till revisor på 1 år väljs Olle Green.
b) Till revisorssuppleant på 1 år väljs Kalle Hedsten
c) Till utställningskommitté på 1 år väljs Linda Almquist, sammankallande, och Eva
Skullman.
d) Bosse Karlsson, sammankallande, och Eva Lindberg väljs till Valberedning på 1 år.
e) Till materialansvarig utser årsmötet Tommy Levin.
§14 Inga motioner är inkomna till årsmötet.

§15 Övriga Frågor
• Grönt Kort
Ann Grönberg och Mari Christoffersson ska ta reda på mer information runt hur det går till att
genomföra en Grönt Kort kurs för hundkörning. När mer information finns och beslut tagits i
frågan ska detta snarast läggas ut på klubbens hemsida.
• Bjuda på förtäring
Detta ämne diskuteras och många åsikter och tankar runt ämnet kommer fram. Årsmötet enas
om att det är mycket viktigt att det tydligt framgår i inbjudan till en träff hur träffen är
upplagd, vad ska man ta med sig? (mat, material, kläder, övernattning och i så fall hur, etc)
Ska man anmäla sig och i så fall till vem och senast när? Detta för att alla som kommer ska få
med sig det som behövs för att få bästa utbytte av träffen. Att bjuda på förtäring kan bli
väldigt ekonomiska betungande för klubben och ska göras med försiktighet.
• Personligt välkomstbrev
Det föreslås och beslutas att vi ska ta fram ett personligt välkomstbrev till nya medlemmar,
detta ska innehålla kontaktinfo till en fadder i föreningen.
• Nybörjarträffar
Det föreslås att det ska anordnas en nybörjarträff i den södra delen av distriktet och en i den
norra för att minska reslängden för nybörjare till första träffen.
• Familjevänlighet
Frågan om familjevänligheten på klubbens träffar väcks och diskuteras, det är viktigt att det
skrivs tydligt vad för verksamhet träffen ska innehålla.
• Webben
Webmaster Tommy Levin uppmanar medlemmarna att sända foton, berättelser, information
och dylikt till klubbens hemsida.
• Utställning och anmälan
Då det idag inkommer många anmälningar till utställningen efter att anmälningstiden gått ut
så föreslås det att vi i framtiden ska ha ett första datum dit man kan anmäla sig till ordinarie
avgift, efter detta gäller sen anmälan till förhöjd avgift fram till andra datumet, efter detta
andra datum är det totalstopp för anmälningar till utställningen. För och nackdelar med
förslaget diskuteras bl a nämns farhågor för ett minskat utställningsdeltagande. Efter röstning
konstateras att en majoritet av årsmötet är för förslaget och det antages. Utvärdering ska ske
med tanke på deltagarsiffror och efteranmälan ska kosta 50:- extra per hund.
§16 Ordförande förklarar årsmötet avslutat och tackar alla närvarande för visat intresse.

Justeras: _____________________________ Justeras: ______________________________
Justeringsman, Fredrik Petri
Justeringsman, Eva Skullman

