
 
 

 

Protokoll för SPHK:s rasklubb för grönlandshunds årsmöte den  

18 januari 2018 i Hamra. 

 

§ 1  Röstlängden är 18 st av 19 närvarande. 

§ 2  Beslut tas om att ordförande för årsmötet blir Helen Söderström. 

§ 3 Styrelsens anmälan av protokollförare är Sofia Wallin, mötet instämmer till detta. 

§ 4  Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

skall justera protokollet, beslut tas som justerare Niklas Karlsson och Carina Olsson. 

§ 5  Beslut om eventuell närvaro- och yttranderätt. Alla vid mötet har närvarorätt, 1 stycken 

som inte har yttranderätt. 

§ 6  Mötet var utlyst enligt klubbens gällande stadgades.  

§ 7 Den gällande dagordningen blir fastställande. 

§ 8  

 Styrelsens verksamhetsberättelse läses igenom av ordförande, några förtydliganden 

tillkommer under mötets gång av protokollet. 

 Ordförande Helen Söderström redogör även för arbetet med avelsfrågor, där SPHK`s 

samtliga rasklubbar har kommit fram till att det är den sittande styrelsen i respektive 

rasklubb som är rasrepresentanter som ska arbetar med avelsfrågor. Sedan finns det 

en från varje rasklubbs styrelse som är vald som representant och som ska komma 

igång med att träffas med de övriga representanter regelbundet för att vi ska börja 

samverka mer inom rasklubbarna.  

 2017;s årsbokslut med balans- och resultaträkning samt rambudget gjord av klubbens 

kassör redovisas av Frank Ouchterlony. (Se bilagor).  

             Frank Ouchterlony som är klubbens revisor läser även upp revisionsberättelse. (Se 

bilagor). 

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning av deltagarna på årsmötet. 

          Samt överförs kommande vinst inför kommande år.  

§10 Mötet tar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för kommande året 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
§11a  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018 tas av ordförande. 

      b Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan med justeringar om Johnsgården i 

Norge där vi i styrelsen får flagga mer för detta evenemang inför kommande träff så att det 

blir ett bättre samverkan med förhoppningsvis fler svenska deltagare.( Se bilaga). 

      c  Styrelsens förslag till rambudget godtas. 

      d  Beslut om styrelsens förslag till rambudget godkänns av medlemmarna. 

§12 Val av ordförande för 2019 blir Helen Söderström som är föreslagen av valberedningen. 

Ordinarie ledamot förslagen av valberedning på två år är Lena Tano, deltagare från 

årsmötet kommer även med ytterligare två förslag som det röstats om. De förslag som 

kommer upp är Niklas Karlsson och Josefine Dömstedt. Josefin Dömstedt röstas fram 

som ledamot på 2 år med vinnande röstlängd. Den andra ordinarie ledamot på 2 år som 

är föreslagen från valberedningen är Helen Ouchterlony. Årsmötet godtar och 

godkänner Helen Ouchterlony som ledamot på två år.  

         Suppleant på två år som är föreslagen från valberedningen är omval för Elin Mattson. På 

förslag under årsmötet tillkommer även där förslaget om Niklas Karlsson. Årsmötet 

röstar och vinnande röstlängd blir för Niklas Karlsson, som blir suppleant på två år. 

Carina Olsson är sittande suppleant, hon väljs in som förste suppleant. Samtliga poster 

godkänns av årsmötet. 

§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 finns för tillfället ingen föreslagen, styrelsen tar med sig denna 

punkt till kommande styrelsemöte för att arbeta vidare med att hitta två som vill sitta i 

valberedningen för årsmötet 2019. 

§15 Val av representant till SPHK:s valberedning inför årsmötet 2019 blir Helen 

Ouchterlony.  

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-16 godtas. 

§17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmöte eller anmälts till 

styrelsen för behandling vid årsmöte. 

- Inga motioner har inkommit. 

 

§18 Mötet avslutas kl 19:20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ordförande Helen Söderström 
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Sekreterare Sofia Wallin 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

Justerare Carina Olsson 
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Justerare Niklas Karlsson 

 

 

…………………………………………. 

 

 

 

 


