Årsmötesprotokoll 2018
Protokoll från årsmöte med Svenska Polarhundklubbens rasklubb för siberian husky
den 4 mars 2018

§1

Rasklubbens vice ordförande Linda Nordlund förklarar årsmötet öppnat.

§2

Karina Andreasen utses till ordförande vid årsmötet.

§3

Styrelsen anmäler Agneta Nilsson Hörnlund till sekreterare vid årsmötet.

§4

Ola Lindgren och Catrin Paulsson utses att jämte ordföranden justera dagens
protokoll och att tillika vara rösträknare. Medlemsmatrikeln utgör underlag för
röstlängd.

§5

Alla närvarande är medlemmar i rasklubben och har därmed närvaro- och
yttranderätt.

§6

Fastställs att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade och att årsmötet är rätt
utlyst.

§7

Dagordningen fastställs.

§8

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017 redovisas.
b) Årsbokslut med balans- och resultaträkning redovisas.
c) En muntlig redogörelse för arbetet med avelsfrågor lämnas.
d) Revisorernas berättelse redovisas.

§9

Balans- och resultaträkningen fastställs och uppkommen förlust balanseras i ny
räkning.

§ 10

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 11

a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2018 godkänns.
b) Styrelsens förslag till budget år 2018 fastställs.

§ 12

Till styrelseledamöter och suppleanter inom SPHK väljs:
Ordförande

Ylwa Malmberg, omval 1 år

Ledamöter

Agneta Nilsson Hörnlund, (1 år kvar)
Lotta Antoniusson, omval 2 år
Maria Pålsson, nyval 2 år
Jenny Larsson, kompletteringsval 1 år

Suppleanter

§ 13

Eva-Maria Taavo, nyval 2 år (1)
Linda Nordlund, kompletteringsval 1 år (2)

Till revisorer och revisorssuppleanter väljs:
Revisorer

Freddie Åkerlind, omval 1 år
Catrin Paulsson, nyval 1 år

Revisorssuppleanter

Börje Jansson, omval 1 år
Anna Kling, nyval 1 år

§ 14

Till rasklubbens valberedning väljs:

Mats Eliasson, sammankallande
Mari Karlsson

§ 15

Valberedningen har inget förslag till rasklubbens representant i SPHKs
valberedning.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse en representant.

§ 16

Beslutas om omedelbar justering av § 12 - § 16

§ 17

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 18

Övriga frågor. Tobias Eliasson lyfter frågan hur vi ska få fler aktiva
medlemmar. Det är en viktig framtidsfråga.

§ 19

Årsmötet avslutas.

Vid protokollet
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