Protokoll fört vid SPHK. rasklubben för samoied:s årsmöte iFurudal 2009-02-07.
§1

Mötet öppnades av ordf Anneli Jönsson.

§2

Godkännande av dagordning.

§3

Röstlängden lästes upp och godkändes. 56 st. röstberättigade §§ 1-12, 57 st tf. §
13 och fr. § 14b 59 st..

§4

Till mötesordförande valdes Mats Edbäck samt anmälan om mötessekreterare
utsedd av styrelsen: Christina Bjerstedt-Ohlsson.

§5

Till justeringspersoner
Öhrn.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt. Per-Axel Petersson beslöts ha endast
närvarorätt samt Mats Edbäck beslöts ha närvaro- och yttranderätt.

§7

Godkännande av att mötet behörigen utlysts.

§8

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes efter att det lagts till att
avelsrådet även bestått av Carina Edberg under del av året.

§9

Kassörens redogörelse.

§ 10

Revisorernas berättelse.

§ 11

Beslut om att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen.

§ 12

Förslag till prel. verksamhetsplan för 2009 godkändes av årsmötet.

§ 13

Redovisning av budgetförslag för 2009 som godkändes av årsmötet efter tillägg
av 10000 kr som övriga kostnader på förslag av Per Agefelt. Styrelsen
uppmanades återkomma med bättre specificerad budget tfämst på intäktssidan

§ 14

Val av ordförande för 1 år: Anneli Jönsson valdes enhälligt.

tillika rösträknare valdes Margareta Kohrtz och Jonas

Val av ordinarie ledamot för 2 år, här valdes Linda Almqvist. Fyllnadsval om 1
år Peter Bengtsson.
Val av 1 st. suppleant för 2 år, här valdes Camilla Dehlin-Johansson.
§ 15

Val av 2 st. revisorer för 1 år: omval av Sig-Britt Nyström och Britt Forsgren
samt till revisorssuppleanter för 1 år Anders Larsson samt Jonas Öhm.

§ 16

Val av valberedning 3 st. för 1 år: Pemilla Wickström (sammankallande) samt
Diana Karlsson och Britt Forsgren.

§ 17

Val av styrelseledamot och suppleant till SPHK: s centralstyrelse.
Hänskjuts till styrelsen att utse.

§ 18

Omedelbar justering av §§ 14-17.

§ 19

l. Motion ang. samojedens rramtida utveckling osv - motionen avslogs av
årsmötet.
2. Motion ang. inrättande av SPHK samojeds Fixar-Malte grupp. Motionen
tillstyrktes av årsmötet.
3. Motion komplettering av polarhundstest A - tillstyrktes av årsmötet.
4. Motion om att samojeder ska kunna meriteras i blandspann med Alaskan
Malamute och Grönlandshund. Motionen avslogs av årsmötet.
5. Motion om ändrade viktregler i slädhundsstil - avslogs av årsmötet.
6. Motion om anpassade viktregler i nordiska spann - avslogs av årsmötet.

§ 20

SPHK samojeds svar på remiss om nytt meriteringsförslag. Per Agefelt deltar ej
i beslutet.
Efter tillägg av att polarhundsprov 2 ska gälla för deltagande i bruksklass samt
som merit för utställningschampionat och vissa andra mindre ändringar
godkänns detförelagda remissvaret.

§ 21

Styrelseuppdraget föredrogs av Anneli Jönsson.

§ 22

Årsboken 2008. Anneli 1. berättade att Pernilla Wickström och Marie Lille
numera mer eller mindre tagit över ansvaret för årsboken. Den är försenad men
beräknas vara klar rramåt våren.

§ 23

Övriga rrågor: Brita Sethsson informerade om nytt meriteringstillfälle samt
puschade för Elga och Helenas motion. Motion nr. l
Önskemål framfördes om att nästa års verksamhetsberättelse innehåller
kommittemas verksamhetsberättelser samt rapport från RAS.

§ 24

Mats Edbäck lämnade över klubban till Anneli Jönsson som tackade för
förtroendet samt avslutade årsmötet.
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