Protokoll för SPHK:s rasklubb för grönlandshunds årsmöte den
20 januari 2017 i Hamra.
§1
§2
§3
§4

Röstlängden är 13 st. av 16 närvarande.
Beslut tas om att ordförande för årsmötet blir Helen Söderström.
Styrelsens anmälan av protokollförare är Sofia Wallin, mötet instämmer till detta.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
skall justera protokollet, beslut tas som justerare Hélène Ouchterlony och Carina Olsson.
§ 5 Beslut om eventuell närvaro- och yttranderätt. Alla vid mötet har närvarorätt, 2 stycken
som ej har yttranderätt.
§ 6 Mötet var utlyst enligt klubbens gällande stadgader.
§ 7 Den gällande dagordningen blir fastställande.
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse gås igenom av ordförande, en del förändringar
tillkommer under mötets gång samt läser ordförande upp 2016;s Årsbokslut med balansoch resultaträkning.
Frank Ouchterlony, klubbens revisor läser upp revisionsberättelsen, se samtliga som bilagor.
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning, med notering om att medlemmarna önska en
tydligare balans- och resultaträkning inför kommande året. Samt överförs kommande
vinst inför kommande år.
§10 Mötet tar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för kommande året.
§11a Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 tas av ordförande.
b Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan med justeringar av styrelse samt
medlemmar blir godkänd. Se bilaga.
c
Styrelsens förslag till rambudget godtas med notering om att medlemmarnas vill se
utförligare uträkningar på kommande evenemang i framtiden.
d
Beslut om styrelsens förslag till rambudget godkänns av medlemmarna.
§12 Val av ordförande för 2017 blir Helen Söderström som föreslagen, ordinarie ledamöter
som är förslagna på två år blir Sofia Wallin, den andra på 2 år är Reine Taekema,
suppleant på två år är nyval Carina Olsson, den andra suppleanten på fyllnadsval på ett år
blir föreslagen Elin Mattson, alla dessa förslag från valberedning godtas och godkänns.
Lena Tano sitter kvar ytterligare 1 år på sin post.
§13 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar blir som
föreslaget Frank Ouchterlony och som revisor suppleant Jan-Olof Högström. Dessa förslag
godtas och godkänns.
§14 Val till valberedning blir Josefin Dönsted och Ulla Lindroth Andersson.
§15 Val av representant till SPHK:s valberedning inför årsmötet 2018 Lennart Andersson.
§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-15 godtas.

§17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmöte eller anmälts till
styrelsen för behandling vid årsmöte.
- Inga motioner har inkommit.
- Ordförande går igenom rasklubbens inre organisation och arbetssätt, där styrelsen
ytterligare vill preciserar angående avelsfrågan och hur det är tänkt kring detta arbete
som varit en aktuell fråga där det uppkommit diskussioner.
§18 Övrigt
En fundering kommer upp angående den omorganisation som har varit upp vid tidigare forum.
Med den omorganisation som sker inom SKK så ska vi i Polarhundsklubben avvakta med vår
egen omorganisation men vi ska absolut fortsätta fundera kring detta och se över hur vi vill ha
det men några större förändringarna blir inte detta närmaste år.
Styrelsen får frågan om arbetet kring nya medlemmar, ordförande meddelar att detta är ett
arbete som inte hunnit med under året som varit men ska tas upp igen nu kommande år.
I övrigt får även Alf Hallen ordet och informerar för Nedre norras räkning kring deras
arrangemang Polarhunds mästerskap och de behöver fler anmälda tävlande. Så de uppmuntrar
till att anmäla sig för att detta ska kunna vara genomförbart.
§19 Mötet avslutas kl. 19:20
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