SPHK Södra, årsmötesprotokoll

1. Justering av röstlängd. Närvarande:
1.1. Anne Andersson
1.2. Torbjörn Antonsson
1.3. David Erman
1.4. Joakim Persson
1.5. Marie Lilja
1.6. Maria Pålsson
1.7. Jörgen Pålsson
1.8. Eva Lindberg
1.9. Jeanette Persson
2. Torbjörn A. Valdes till mötesordförande.
3. David E. är protokollförare.
4. Justeringsmän: Joakim Persson och Eva Lindberg.
5. Inget.
6. P.g.a. Personliga problem blev utlysningen försenad, men ingen närvarande opponerar
sig, ej heller har någon medlem inkommit med opponering.
7. Dagordningen fastställes.
8. Föredragning av verksamhetsberättelse, årsbokslut och resultaträkning. Slutdatum på
verksamhetsberättelse korrigeras från 2010-12 till 2009-12. Officiell rapport saknas från
Skånedraget.
Revisorn har ännu inte emottagit bokslutsunderlag, p.g.a. sen postgång, varför ingen
revisorsberättelse kan ske.
9. Kan ej fattas beslut om ansvarsfrihet, då revisorsberättelsen ej är inkommen. Frågan
skjuts till nästa årsmöte.
10. Torbjörn Antonsson väljes till ordförande på 1 år.
11. Val av suppleanter och ledamöter:
• Anne Andersson
• David Erman
• Eva Lindberg
• Maria Pålsson
• Charlotte Dirland
• Sussie Grönberg
12. Valberedning:
• Marie Lilja (sammankallande)
• Mari Christoffersson
13. Joakim Person väljes till revisor, Jörgen Pålsson till revisorssuppleant.
14. Utställningskommitté:
• Malin Granqvist. (sammankallande)
• Christina Bjärstedt.
15. Tävlingskommittén:
• Kenneth Svensson (sammankallande)
• Jörgen Pålsson
• Krister Sand föreslagen, men ännu ej tillfrågad. Nya styrelsen ålägges att kontakta K.
och bekräfta.
16. Materialansvarig:
16.1. Marie Lilja. Ansvarar även för inventering.
17. Ungdomsansvarig:
17.1. Styrelsen ålägges att hitta en kandidat.
18. Inkomna motioner:
18.1. Inga inkomna motioner.
19. Uppmärksammande av placerade I distriktsmästerskapen.

SPHK Södra, årsmötesprotokoll

20. Övriga frågor
• Barmarks-SM. Svenska dragsportsförbundet har frågat distriktet om vi är
intresserade av att hålla SM 2010. Föreningen beslutar att ansöka om att hålla
barmarks-SM 2010 och att Anne Andersson är tävlingsansvarig. Styrelsen ålägges att
tillsätta en SM-kommitté.
• Föreningen godkänner att firmatecknaren ges i uppdrag att verkställa ansökan om
betalningsmöjlighet via Internet.
• Vaggeryd: Anne Andersson tar fram en checklista för utställningen.
• Föreningen röstar för att föreningen skall motionera till Svenska dragsportförbundet
för en förändring av milersättningsreglerna så att dessa reflekterar den verkliga
ressträckan, och inte från den ort där föreningen är skriven.
• Föreningen skall verka för att reglerna kring begränsningar för deltagande I de
arrangemang för vilka SDSF är arrangör eller medarrangör skall klargöras. Exempel
på begränsningar är åldersgränser, hundrasbegränsningar och liknande.
• Styrelsen ålägges att organisera ett upprop för vad klubbens medlemmar vill med
föreningen. Denna skall ligga på nätet och skall publiceras i nästkommande nummer
av polarhunden.
• Styrelsen ålägges att undersöka möjligheter för umgänge utöver tävlingar och
utställningar.
21. Mötet avslutas.

Justeras:

