Årsmötesprotokoll
Svenska Polarhundklubben – Södra distriktet
2009-01-17, Vaggeryd – Friluftsgården
§1

Årsmötet förklaras öppnat

§2

Jeanette Persson väljs till mötesordförande

§3

Till mötessekreterare väljs Mari Christoffersson.

§4

Årsmötet väljer Henning Schnoor och Kjell Håkansson till justeringsmän tillika
rösträknare.

§5

Mötet fastställer att årsmötet är stadgeenligt utlyst och behörigt. Detta görs efter
information till mötesdeltagarna om att vi brutit mot delar av stadgarna bland annat
genom att den dagordning vi har inte följer stadgarna och att årsmöteshandlingarna inte
funnits tillgängliga 2 veckor innan mötet. Mötet har varit utlyst i Polarhunden nummer
5 2008 samt på SPHK Södras hemsida sedan den 15:e november med undantag av 4
dagar i januari då kallelsen trillade bort i samband med underhåll av sidan.

§6

Dagordningen för mötet fastställs enligt det förslag som finns.

§7

Verksamhetsberättelsen föredrages av sekreteraren och den ekonomiska berättelsen 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 A. Till sekreterare på 2 år väljs Mari Christoffersson.
B. Till Suppleant på 1 år väljs Christel Bengtsson och Tommy Levin
C. Torbjörn Antonsson väljs till vice ordförande på 2 år varav första året på fyllnadsval.
D. David Erman väljs till ledamot i ett år på fyllnadsval.
§12 Till valberedning på 1 år väljs Mari Lilja och Stefan Håkansson (sammankallande)
§13 Kjell Håkansson väljs till Revisor på 1 år, till revisorssuppleant i 1 år väljs Stefan
Håkansson.
§14 Eva Skullman och Linda Almkvist väljs till Utställningskommitté på 1 år. Linda är
sammankallande.

§15 Till tävlingskommittén väljs Torbjörn Antonsson (sammankallande) samt Kenneth
Svensson och Jörgen Pålsson.

§16 Till materialansvarig på 1 år väljs Tommy Levin.
§17 Det finns inga inkomna motioner.
§18 Övriga Frågor:
En förfrågan om intresse av en fjällsäkerhetskurs/föreläsning ställdes och det fanns
intresse för detta. Stefan Håkansson och Torbjörn Antonsson kommer att fortsätta att
arbeta på detta.
En diskussion om hur man ska få ekonomin att bli bättre i samband med
utställningen hölls och olika förslag kom från årsmötesdeltagarna bl a nämndes att
man kan sälja istället för att dela ut vissa rosetter så som man gör på SKK
utställningar. Förslag om att arrangera en inofficiell utställning för alla raser
parallellt med vår officiella kom fram. Styrelsen ska i samarbete med
utställningskommittén arbeta vidare med detta samt ta en diskussion på SPHKs
arbetshelg med övriga distrikt om hur de har det med ekonomin på sina
utställningar. Detta är ett arbete kommer att ske över flera år.
Torbjörn Antonsson informerar om att man planerar för en 1-dagars tävling i påsk,
se vidare på hemsidan för mer information.
Christel Bengtsson informerar om att det kommer att bli en trivsam vårträff i
Mästocka den 2-3 maj.
§19 Årsmötet förklaras avslutat och alla tackas för visat intresse.
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