Årsmötesprotokoll
Svenska Polarhundklubben – Södra distriktet
2008-04-26, Vaggeryd – Friluftsgården
§1

Årsmötet förklaras öppnat

§2

Johan Grönberg väljs till mötesordförande

§3

Till mötessekreterare väljs Mari Christoffersson.

§4

Årsmötet väljer Stefan Håkansson och Jeanette Persson till justeringsmän tillika
rösträknare.

§5

Det fastställs att årsmötet är stadgeenligt utlyst och behörigt.

§6

Dagordningen för mötet fastställs enligt det förslag som finns.

§7

Verksamhetsberättelsen föredrages av sekreteraren och förvaltningsberättelsen av
kassören.

§8

Revisionsberättelsen föredrages, denna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

§9

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet för det gångna verksamhetsåret.

§10

Till ordförande på 1 år väljs Jeanette Persson

§11

Till vice ordförande på 2 år väljs Eva Skullman

§12

Anne Andersson väljs till kassör på 2 år.

§13

Mari Christoffersson väljs till sekreterare på 1 år.

§14

Till ledamot på 2 år väljs Torbjörn Antonsson.

§15

Christel Bengtsson väljs till suppleant på 1 år

§16

Till valberedning väljs Mari Lilja och Stefan Håkansson (sammankallande)

§17

Då förslag till revisor samt revisorssuppleant i 1 år saknas så kommer det upp ett
förslag på en person som inte finns på plats. Det beslutas av årsmötet att denna person
ska tillfrågas som revisor alternativt revisors suppleant om auktoriserad revisor anlitas
som revisor. Slutgiltig lösning ska redovisas på hemsidan.

§18

Eva Skullman och Linda Almkvist väljs till Utställningskommitté på 1 år. Linda är
sammankallande.

§19

Till tävlingskommittén väljs Johan Grönberg (sammankallande) samt Kenneth
Svensson och Torbjörn Antonsson. Fler intresserade kan kontakta Johan om de önskar
delta i arbetet i denna nytillsatta Kommitté.

§20

Till materialansvarig på 1 år väljs Tommy Levin.

§21

Det finns inga inkomna motioner.

§22

Övriga Frågor:

Det framförs önskemål om att protokollen från styrelsemöten ska komma ut på
hemsidan mer regelbundet och man lovar från styrelsens håll att tillse detta.
Det informeras om problemen med att hyra Kosta Skjutfält och man berättar att
helgen den 7-9/11 är bokad och att man tillfrågat Filipstad BHK som
samarbetspartner då det måste vara en BHK e dyl som är kopplade till försvarets
verksamhet som hyr området. Om detta inte skulle fungera finns andra alternativ
som presenteras i korthet.
Det föreslås att det ska tagas fram en anmälningsblankett för Södras utställning som
kan finnas på Webben för att underlätta elektronisk utställningsanmälan. Förslaget
antas och en blankett ska tas fram.

§21

Årsmötet förklaras avslutat och mötesordförande Johan Grönberg tackar alla för visat
intresse.

Justeras: _____________________________
______________________________
Justeringsman, Stefan Håkansson
Persson

Justeras:
Justeringsman, Jeanette

