Hamra 2014-01-17

Protokoll från Grönlandshundsklubbens årsmöte i 2014-01-17
1. Mötet öppnas av Helene Ouchterlony
2. Justering av röstlängd: 26 deltagare med rösträtt och 3 deltagare utan rösträtt.
3. Val av mötesfunktionärer: a. ordförande för mötet Helene Ouchterlony,
b. mötessekreterare Helen Söderström
c. justeringsmän och rösträknare: Jan-Olof Högström och Åke Wedin.
4. Beslut om yttrandefrihet och rösträtt: medlemmar i grönlandshundsklubben har full
yttrandefrihet och rösträtt, de tre deltagarna som ej är medlemmar i
grönlandshundsklubben får delta på årsmötet men inte delta i röstning eller ge
synpunkter under pågående möte enligt SPHK:s stadgar.
5. Mötets utlysande: mötet är utlyst korrekt och inom utsatt tid.
6. Fastställande av dagordning, dagordningen blev godkänd och en övrig fråga
anmäldes.
7. Föredragningar av
a. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades av Monica Hjelm, v.g. se bilaga
b. Balans- och resultaträkning presenterades av Reiné Taekema. Resultat för 2013 är
+ 9100,70kr, balansräkning 2013 -887 kr. Grönlandshundsklubben har nu 40 000 i
sin kassa och mötet beslutar att styrelsen ska jobba med en budget för 2014.
c. Revisionsberättelse, presenterades av Frank Ouchterlony. Årets resultat visar på
gott arbete och revisor Frank Ouchterlony föreslår full ansvarsfrihet.
d. Avelsrådets verksamhetsberättelse presenteras av Helen Ouchterlony, v.g. se
bilaga.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen. Medlemmarna röstade ja och godkände ansvarsfrihet för
styrelsen
9. Val av funktionärer.
a. Valberedningens förslag till ordförande var Lennart Andersson och förslaget
godkännes. Uppdraget är på 1 år.
b. Val av 2 ordinarie ledamöter i kommande styrelse. Valberedningens förslag var
Nicole Schwartz och Monica Hjelm, godkännes. Uppdragen är på 2 år.
c. Val av suppleant för 2 år, förslag Eva Johansson omval, godkännes.
d. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år. Förslag till revisor Frank
Ouchterlony, omval och förslaget godkännes. Förslag till revisorssuppleant
Helene Ouchterlony, omval och förslaget godkännes.
10. Val av representant till SPHK:s valberedning: Förslag Ulla Lindroth-Andersson och
förslaget godkännes.

11. Valberedning för verksamhetsåret 2014: förslag Magnus Olofsson och Kent Hjelm,
förslaget godkännes och Kent Hjelm är sammankallande.
12. Förslag till verksamhetsplan 2014.
a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, godkändes, se bilaga. Styrelsen kommer att
börja arbeta med en budget. Avelsrådets förslag till verksamhetsplan godkändes. Se
bilaga.
13. Inkomna motioner: till årsmötet hade en motion inkommit från Helene Ouchterlony
gällande undanröjning av begränsningen av antal meriteringstillfällen för
grönlandshund, se bilaga. Frågan diskuterades, styrelsen stod positiv till att bifalla
motionen. Vid röstning blev resultatet 15 röster för att bifalla motionen och 4 röster
för att avslå. Motionen bifölls således av mötet.
14. Övriga frågor: Det finns ett förslag från Kari-Mette ang en vårträff/säsongsavslut i
Grövelsjön. Datum den 24-27/4-14 och där finns en scoutstuga med 26 bäddar som
går att boka. Styrelsen kommer att fatta beslut i frågan om våravslutning ska ske i
Grövelsjön tillsammans med Norsk polarhundsklubb.
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