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 !!!
1. Mötet öppnades av vice ordförande Marie Israelsson som hälsade alla 

välkomna! !
2. Röstlängden justerades till 18 medlemmar. !
3. Till ordförande för årsmötet valdes Alf Hallén. !
4. Magnus Eklund Engvall valdes av årsmötet till protokollförare.  !
5. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Josefin Andersson och 

Eva Lindberg.  !
6. Alla närvarande fick av årsmötet yttrande- samt förslagsrätt men endast 

medlemmar fick rösträtt. !
7. Årsmötet ansåg att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade via tidningen 

Polarhunden och klubbens hemsida.  !
8. Dagordningen fastställdes. !
9. Verksamhetsberättelsen lästes upp från hemsidan av Pernilla West då den 

tyvärr inte kommit med i handlingarna som delats ut för dagen. 
Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
En rapport från avelsrådet lästes upp av Pernilla West och godkändes.  
 
Revisionsberättelsen lästes upp av Freddie Åkerlind och godkändes.  !

10. Årsbokslut med balans- och resultaträkning lästes upp av Freddie 
Åkerlind. Årets resultat blev 1807kr och föreningens behållning vid 
bokslut var  
28 905kr. Balans- och resultaträkningen godkändes.  
  

11. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. !
12. a) Verksamhetsplan för 2015-2016 lästes upp och godkändes med tillägg 

om ändring av datum för när årsmötet hålls i Norråker 2015-03-21. 
Annica Uppström ville uppmärksamma alla medlemmar på att i samband 
med rasspecialen kommer hållas historiens första dubbelutställning inom 
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SPHK med föreläsningar mm.  
 
b) Rambudgeten lästes upp och fastställdes.  !

13. Till ordförande valdes Camilla Eklund Engvall efter sluten omröstning mot 
Jenny Larsson Camilla fick 9 röster och Jenny fick 8 röster. En medlem 
avstod sin röst. 
 
Till ledamot för 2år valdes Helle Bülow Sörensen. 
 
Till ledamot för 2år valdes Jens Lindberget. 
 
Dessa valdes efter en sluten omröstning där förslagen var Kim Cernie ( 1 
röst ), Helle Bülow Sörensen ( 11 röster ), Jenny Larsson ( 8 röster ), Jens 
Lindberget (10 röster ). Det fanns 2 blanka röster och en medlem avstod 
sin röst. 
 
Till ledamot (fyllnadsval för Lisbeth Brax Olofsson) på 1år valdes  
Jenny Larsson.  
 
Till ledamot (fyllnadsval för Camilla Eklund Engvall) på 1år valdes  
Pernilla West.  
 
Till suppleant på 2år valdes Charlie Lundgren.  
 
Till suppleant (fyllnadsval för Pernilla West) på 1år valdes  
Agneta Henriksson.  
 
Suppleanternas tjänstgöringsordning beslutades till att Charlie Lundgren 
blev förste suppleant. !

14. Till revisorer valdes omval på Freddie Åkerlind och nyval på  
Catrine Paulsson.  
 
Till revisorssuppleanter valdes Börje Jansson och Petra Nielsen. !

15. Till valberedning valdes Runa Jacobsson och Marie Israelsson med Runa 
som sammankallande.  !

16. Beslut togs om omedelbar justering av punkterna 13-15. !



Årsmötes protokoll rasklubb för Siberian Husky 
Norråker 2015-03-21 

17. De fyra motioner som inkommit från Agneta Henriksson lästes upp och 
diskuterades under årsmötet. Årsmötet beslutade enligt styrelsens 
förslag på avslag på samtliga.  
 
Annica Uppström gav förslag till nya styrelsen att se bredare på var och 
vilka tävlingar som ska vara meriterande och gärna se till att sprida 
tillfällena över landet. !

18. Mötet avslutades.  
 
 !

Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 
Alf Hallén Magnus Eklund Engvall !!!
Justerare Justerare !!!!!!
Josefin Andersson Eva Lindberg


