Årsmötesprotokoll den 2/3 2013 i Lillholmsjö,
Svenska Polarhundklubbens rasklubb för siberian husky
§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Pernilla West öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Justering av röstlängden
24 medlemmar deltog på mötet varav 2 personer är under 16 år som har yttranderätt men inte rösträtt.
Röstlängd, se bilaga 1.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Alf Hallén valdes som ordförande för mötet.
§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare
Jenny Larsson anmäls av styrelsen som protokollförare för mötet.
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Annica Uppström och Caroline Hoffman Jönsson valdes som justerare tillika rösträknare.
§ 6 Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade
Via hemsidan och i Polarhunden har medlemmar blivit informerade och inbjudna till årsmötet. Mötet
fastställer att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.
§ 7 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans och resultaträkning, redogörelse
för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
a) Styrelsens verksamhetsberättelse 2012 redovisades.
b) Årsbokslut med balans- och resultaträkning redovisades.
c) Arbetet med RAS, Rasspecifika Avelsstrategier, redovisades.
d) Revisorernas berättelse redovisades.
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkningen fastställs.
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut tas att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
a) Pernilla West läser upp planen för verksamhetsåret 2013. Annica Uppström föreslår att lägga till
arbetet med RAS och avelsfrågor i verksamhetsplanen. Med tillägget om RAS och avelsfrågor
fastställes verksamhetsplanen för 2013.
b) Rambudget för 2013 godkännes av mötesdeltagare.

§ 12 Val av styrelse
Till styrelseledamöter inom SPHKs rasklubb för siberian husky valdes enhälligt:
Ordförande:

Anita Mortensson, nyval 1 år

Ledamöter:

Börje Jansson, omval 2 år
Marie Israelsson, nyval 2 år
Lisbeth Brax Olofsson, (1 år kvar)
Jenny Larsson, (1 år kvar)

Suppleant:

Pernilla West, fyllnadsval 1 år, 1:a suppleant
David Erman, nyval 2 år, 2:a suppleant

§ 13 Val av revisorer samt suppleanter
Revisorer
Ola Lindgren, omval 1 år
Freddie Åkerlind, omval 1 år
Revisorsuppleanter:

Nisse Uppström, omval 1 år, 1:a suppleant
Ulf Jönsson, omval 1 år, 2:a suppleant

§ 14 Val av valberedning
Marlene Karlsson, omval 1 år, sammankallande
Maja Ramström, omval 1 år
Elisabeth Lönnberg, omval 1 år
§ 15 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14
Punkterna 12-14 blir omedelbart justerade.
§ 16 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
Inga motioner eller övriga ärenden inkomna.
§ 17 Övriga frågor
Pernilla West pratar lite om Rasspecialen och ber om synpunkter och förslag från alla medlemmar. Det
diskuteras om nya platser för arrangemanget m.m.
Jenny Larsson informerar om Mats minnesfond och om tanken med Ungdomsfonden.
§ 18 Årsmötet avslutas
Mötet avslutas med några avslutningsord från avgående ordförande Pernilla West. Därefter avslutade
Alf Hallén mötet.
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