Årsmötesprotokoll
Svenska Polarhundklubben – Södra distriktet
2007-04-28, Vaggeryd – Friluftsgården
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Årsmötet förklaras öppnat och alla hälsas välkomna av ordförande Johan Grönberg.
Johan Grönberg väljs till mötesordförande
Till mötessekreterare väljs Mari Christoffersson.
Årsmötet väljer Kalle Hedsten och Linda Almkvist till justeringsmän tillika
rösträknare.
Det fastställs att årsmötet är stadgeenligt utlyst och behörigt.
Dagordningen för mötet fastställs enligt det förslag som finns.
Verksamhetsberättelsen föredrages av sekreteraren och förvaltningsberättelsen av
kassören.
Revisionsberättelsen föredrages av mötessekreteraren, denna tillstyrker ansvarsfrihet
för styrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet för det gångna verksamhetsåret.
Till ordförande på 1 år väljs Johan Grönberg
Jeanette Persson väljs till vice ordförande på 2 år
Årsmötet väljer Anne Andersson till kassör på 1 år. Valet föregås av diskussioner runt
olika förslag då valberedningen inte inkommit med förslag till posten.
Till ledamot på 2 år väljs Eva Skullman.
Joakim Persson väljs till suppleant på 1 år
Årsmötet beslutar i frågan om val av valberedning att ge styrelsen i uppdrag att hitta en
valberedning bestående av 2 personer varav en sammankallande. Namnen på dessa ska
publiceras på klubbens hemsida så snart det är möjligt.
Till revisor på 1 år väljs åter Olle Green och Kalle Hedsten väljs till revisorssuppleant
på 1 år.
Eva Skullman och Linda Almkvist väljs till Utställningskommitté på 1 år. Linda är
sammankallande.
Till materialansvarig på 1 år väljs Tommy Levin.
Det finns inga inkomna motioner.
Övriga Frågor:
Inventarieförteckningen presenteras lite närmre och medlemmarna påminns om att
man kan låna sakerna.
Inge Eklund, vice ordförande i SPHK – Västra har med en förfrågan om att initiera
ett samarbete mellan distrikten avseende träffar, kanske enligt tidigare populära
modeller som flera av mötesdeltagarna kan berätta om. Förfrågan mottages positivt
av årsmötet och styrelsen har i uppdrag att arbeta vidare i frågan tillsammans med
Västra.
Årsmötet förklaras avslutat och ordförande Johan Grönberg tackar alla för visat
intresse.
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