
Alaskan Malamute Klubben Sverige 

Extra årsmötes Protokoll 

 Datum : 2013-05-09 Mötes typ : Fysiskt i Ånnaboda samt ljudlänk via skype 

Dankaa  

 

 

Sekreterare : Daniel kaar 

Närvarnande: 22 medlemmar   

 

 

1) Mötets öppnande  
Christer Afséer öppnar mötet 15:40 och hälsar alla välkomna  
 

2) Kontroll av röstlängd (Daniel Kaar beställt den senaste). 
22 medlemmar närvarade.  
Ej medlemmar har yttranderätt men ej rösträtt. 
 

3) Godkännande av dagordning  
Dagordning godkänns av medlemmarna. 
 

4) Val av mötesordförande 
Christer Afséer väljs som ordförande för mötet. 
 

5) Val av protokollförare och 2st justerare 
Daniel Kaar väljs som sekreterare.   
Som justerare väljs Christina Kleemo och Lotta Ekholm.   
 

6) Valärenden 
Christer Afséer redogjorde för anledningen till nya val. 
Styrelsen har tappat 2 ordinarie platser och en 
suppleantplats i vald styrelse från årsmötet i Ljungdalen 
2013. Valberedningens förslag enligt bilaga. Christer Afséer 
ritar upp nuvarande styrelse samt vad som behöver fyllas för 
att klargöra rådande situation. Ninni Hjortvall sitter som 
kassör men ej i styrelsen utan adjungerad.   

a. 2 ordinarie ledamöter 
Valda blev Annelie Carlsson och Emelie Bengtsson på 
1 år eller mandatperiodens utgång.  

b. 2 suppleanter 
Valda blev Birgitta Karlgren på 1 år som förste 
suppleant samt Sarah Thorsell på 2 år som andre 
suppleant. 

c. Revisor  
Valdes Susanne Enoksson på 1år samt Åke Wedin som 
redan är vald. 
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d. Revisorsuppleant 
Valdes Johan Söderström på 1år. 

e. Kompletteringsval till avelsrådet 
Valdes Irene Hansen på 1år. 
 

7) Ekonomisk rapport 
Ninni Hjortvall redovisade det ekonomiska läget för klubben. 
Det var en preliminär rapport då det saknas uppgifter från 
föregående styrelse. 
 

8) Övriga rapporter 
a. Anki Heinonen rapporterar från avelsrådets arbete. 
b. Christer Afséer redogör om tänkt grupp och arbetet 

inför kommande revidering av meriteringsreglerna.  
c. Christer Afséer redogör för hur demokratigruppen ska 

arbeta enligt uppdrag från styrelsen. 
d. Jennie Kraft Hult redovisar om utställningsarbetet 

samt om arbetet kring specialen 2013. 
 

9) Övriga frågor 
a. Fråga från medlem om barn/ungdomsklass kan 

skapas till specialen. 
Aktivitetsansvariga undersöker detta 

b. Fråga från medlem om arbetshelg för 
förtroendevalda. Christer Afséer svarar att styrelsen 
återkommer om detta när nya styrelsen hunnit jobba 
ihop sig.   

c. Fråga från medlem om Malamuteveckan ska ligga 
kvar i Ljungdalen. 
Svar ja, det kommande året. 
 

10) Avslutning   
Christer Afséer avslutar kl 17:04 

Notering 
Kontakta kooperativet i Nornäs för att reda ut det ekonomiska 
samarbetet som varit och hur det ska se ut framöver. Detta är för 
styrelsen att ta tag i omgående då det råder oklarheter kring hur 
det är upplagt. 
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__________________________________________________ 
Christer Afséer  Daniel Kaar 
Ordförande   Sekreterare 

 
__________________________________________________ 
Lotta Ekholm  Christina Kleemo 
Justerare   Justerare 

 


