
Sekreterare Sandra Tellström 
 

SPHK rasklubb för Alaskan Malamute 

Årsmötesprotokoll 

Datum: 2017-02-10 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Michelle Ohlsson förklarar mötet öppnat. 

 

2. Justering av röstlängden, som röstlängd skall medlemsmatrikel, dock icke äldre än två 

månader gälla. Årsmötesdeltagare kontrolleras mot medlemsmatrikel daterad 10 

februari, samtliga deltagare bortsett en person var medlemmar.  

 

3. Val av mötesordförande.  

Sittande ordförande Michelle Ohlsson 

4. Styrelsens anmälan av protokollförare. 

Sittande sekreterare Sandra Tellström 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 

justerar protokollet. 

Jimmie Ekholm. Rasmus Helbo. 

 

6. Beslut om närvaro-, yttrande- och beslutande rätt. 

Medlemmar har yttrande och beslutanderätt, icke medlemmar har närvaro och 

yttranderätt. 

 

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat. 

Kallelse har skickats ut via hemsidan samt Facebooksida 27 december. Godkännes av 

årsmötet. 

 

8. Fastställande av dagordning. 

Punkt ”Övriga frågor” läggs till sist.  Fastställes sedan av årsmötet 

 

9. a) Styrelsens verksamhetsberättelse. Se bifogad dokumentation 

 

b) Styrelsens arbete med avelsfrågor redovisas.  Bifogad dokumentation presenterades 

för årsmötet.  

 

c) Årsbokslut med balans – och resultaträkning. På grund av brister i bokföringen 2014 

stämmer inte balans och resultaträkning. Detta behöver ses över och rättas till. Innan det 

är gjort kan man inte göra ett korrekt årsbokslut. Detta resulterar i att det krävs ett extra 

insatt årsmöte.  

 

d) Revisorernas berättelse. Se bifogad dokumentation 

 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust.  Kan av ovannämnda anledning inte göras. Uppskjutes till extra insatt 

årsmöte. 
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11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Frågan bordlägges till det extra insatta årsmötet. 

 

12. Verksamhetsplan och budget  

a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

Årsmötet godtar verksamhetsplanen. 

 

b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Årsmötet ålägger kommande styrelse att göra upp en rambudget för kommande 

verksamhetsår. 

 

13. Rapporter  

a) Björnrundan. Se bifogad dokumentation 

b) Malamute specialen. Se bifogad dokumentation 

c) Snöträffen. Se bifogad dokumentation 

 

 

14. Val av  

a) Ordförande 1 år. Årsmötet väljer Michelle Ohlsson 

 

b) Ledamöter  

o En ledamot 2 år. Årsmötet väljer Therese Lindman  

o En ledamot 2 år. Årsmötet väljer Peter Hultgren  

o Fyllnadsval, ledamot 1 år.  Årsmötet väljer Amanda Vikner 

o Fyllnadsval, ledamot 1 år. Årsmötet väljer Ida Thörnvall 

 

c) Suppleanter  

o Suppleant 2 år. Årsmötet väljer Lisa Lithammar 

 

d) Beslut om suppleanternas tjänstgöring 

Frida Björcman 1a tjänstgöring. Lisa Lithammar 2:a tjänstgöring 

 

15. Val av revisor och revisorssuppleant 

Årsmötet väljer Ninni Hjortvall till revisor och väljer Mårten Karlberg till revisorssuppleant  

  

16. Val av valberedningen 

Årsmötet väljer Kenneth Johansson och Anders Bergvall 

Kenneth Johansson väljs till SPHK´s valberedning. 

 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 

 

18. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller anmälts till 

styrelsen för behandling under årsmötet.  

Inga inkomna motioner. 

 

19. Året nomineringar  

På grund av tidsbrist hos förtroendevalda att ”marknadsföra” nomineringar har heller 

inga nomineringar inkommit. Dock tycker styrelsen att det är både roligt och fyller en 

viktig funktion för klubben och dess medlemmar. För kommande år ska detta lyftas 

tidigare för medlemmarna – förslagsvis under Björnrundan. 
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20. Klubbens framtid 

Styrelsen behöver ägna sig åt de centrala frågorna kring rasansvar och avel, det är ett 

återkommande problem att tiden inte räcker till. För att rasklubben ska kunna fortsätta 

genomföra aktiviteter är det av största vikt att medlemmarna hjälper till. Om styrelsen inte 

får de funktionärer som krävs för att genomföra dem så kommer de tyvärr att strykas, till 

förmån att styrelsen kan lägga sin tid på de centrala frågorna.  

Rasklubben har haft en väldigt positiv utveckling i engagemang från sina medlemmar så 

detta ska förmodligen inte vara ett problem. Årsmötet var positivt och flera anmälde sig 

direkt att vilja hjälpa till, förhoppningsvis följer fler medlemmar i de spåren.  

Uppkommer under diskussion från flera deltagare på årsmötet att de bör utgå en liten 

ersättning alternativt förmåner så som (boende, startavgift etc) för dem som har utlägg kring 

ideellt arbete. Förslag på att skapa ett poängsystem där medlemmar samlar poäng för sina 

insatser och sedan vid årsmöte kan byta in sina poäng mot startavgift på kommande 

dragprov, koppel, selar med mera som klubben köper in för att dela ut.  

Förtroendevalda utanför styrelsen, dessa poster har minskat drastiskt sista åren tills de i 

dagsläget inte finns några kvar. De behöver återinföras personer på dessa poster, så som 

dragsektion, avelssektion och meriteringssekreterare.  

 

21. Övriga frågor 

Utvärdering av ”Malamuteveckan 2017” 
Alla deltagare har varit rörande överens om att de varit väldigt välordnat och 

organiserat. Det har krävts kommunikation vid start och återkomst med spann då de 

saknats ankarfäste vid parkering / stakeout. Men anläggningen och dess omgivningen 

uppväger detta lilla ”merarbete” som ändå fungerat bra under veckan.  

 

Alla medlemmar som deltagit har varit otroligt hjälpsamma och en stor gemenskap 

utkristalliserade sig. Trevligt och lättsamt! 

 

En bra tanke kom upp om att årsmötet skulle läggas i början på ”veckan” för att skapa 

utrymme för att idéer och diskussioner som uppkommer att få ”gro” och utvecklas under 

veckan tillsammans. Även för att underlätta för styrelsen att inte behöva ha det 

”hängande” över sig under veckan. Detta ger även möjlighet att sista kvällen ha en 

lättsam avslutningskväll tillsammans istället för att sitta i möte. 

 

 

22. Mötet avslutas  

 

Sekreterare Sandra Tellström     ____________________  

Justerare Jimmie Ekholm             ____________________ 

Justerare Rasmus Helbo              ____________________ 

  


