Årsmötesprotokoll för SPHK Gävle Dala
på Svartnäs Folkets Hus den 14 april 2013

§1 Mötets öppnande

Ordförande Cecilia Lönnberg hälsar alla välkomna och förklarar
årsmötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande

Årsmötet beslutar att välja Cecilia Lönnberg till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutar att välja Ann Johansson till mötessekreterare.

§4 Val av justerare
tillika rösträknare

Årsmötet beslutar att välja Mats Gelotte och Georg Mattsson
till justerare tillika rösträknare.

§5 Frågan om mötets
behöriga utlysning

Inbjudan och kallelse till årsmöte har skett i Polarhunden i
decembernummret samt via hemsidan och GävleDalas facebooksida.
Årsmötet beslutar att mötet blivit behörigt utlyst och medlemmarna
stadgeenligt kallade.

§6 Dagordningen
fastställs

Dagordningen föredrogs. Med tillägg av paragraf 13 b
Omedelbar justering godkändes den.

§7 Röstlängden
fastställs

Röstlängden fastställdes till 23 medlemmar.

§8a Behandling av
styrelsens
verksamhetsberättelse

Ordförande Cecilia Lönnberg går igenom verksamhetsberättelsen
för 2012. Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen samt
att lägga den till handlingarna.

§8b Årsbokslut med
balans- och resultaträkning redovisas

Kassören Ulf Jönson går igenom balans- och resultaträkningen för
2012. Årsmötet beslutade att godkänna balans-och resultaträkningen.

§8c Revisorernas
berättelse

Ordförande läser upp revisorernas berättelse. Årsmötet beslutar att
godkänna den samt att lägga den till handlingarna.

§9 Balans- och resultaträkning fastställs

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen.

§10 Frågan om
Årsmötet beslutar att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
§11 Styrelsen förslag till
verksamhetsplan
kommande år

Det enda som är föreslaget är den officiella utställningen den 20
oktober i Bollnäs, men den krockar med Barmarks SM i Filipstad.
Årsmötet beslutade att i första hand flytta den, andra hand ha den på
det föreslagna datumet och i sista hand ställa in.
Mötet föreslog en ev snötävling i Orsa Grönklitt, Ryssjön Open
2014, ev en barmarkstävling.
Årsmötet beslutade att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen.

§12 Årets medlem 2013

Till årets medlem har klubben fått in tre nomineringar; Christer
Afséer, Roland Stigestad och Maja Antoniusson. Årsmötet beslutar att
utse Maja Antoniusson till årets medlem för goda tävlingsresultat.
Styrelsen kommer att uppvakta henne vid lämplig tidpunkt eftersom
hon inte är närvarande på årsmötet.

§13a Val av styrelsefunktionärer
Val av ordförande, 1 år

Årsmötet valde Cecilia Lönnberg till ordförande (omval). Beslutet
var enhälligt.

Val av ordinarie
ledamöter

Årsmötet valde till ordinarie ledamöter:
Ann Tigerstrand, 2 år (nyval)
Roland Stigestad, 2år (nyval)
Kvar i styrelsen med 1 år kvar:
Ulf Jönson
Michael Berglöf

Val av suppleanter

Årsmötet valde till suppleant
Malin Sundin, 2 år (nyval)
Kvar i styrelsen med 1 år kvar:
Ewelina Dawidowska

Val av revisorer, 1 år

Årsmötet valde till ordinarie revisorer
Freddie Åkerlind
Per Skye

Val av revisorssuppleanter, 1 år

Årsmötet valde till revisorssuppleanter
Johnny Skye
Ann Johansson

Val av valberedning

Årsmötet valde till valberedning
Fransisco Hed, sammankallande
Petter Hillborg

Val av ungdomsansvariga Till ungdomsansvariga valdes
Monica Berglöf
Lena Lindberg
§13b Omedelbar justering Paragraf 13a, val av styrelsefunktionärer justerades.
§14 Motioner

Inga motioner har inkommit.

§15 Övriga ärenden

Det framkom ett förslag att nominera Gösta Karlberg till
hedersmedlem i SPHK. En sådan nominering lämnas till SPHK
centralt att behandla.
Mats Gelotte tog upp att han åter är beredd att ta på sig uppdraget att

administrera GävleDalas hemsida.
Det kom en förfrågan om en inventarielista. Cecilia berättade att den
inventarielista som finns är inaktuell och styrelsen har påbörjat en
revidering. Mötet bidrog med att berätta att i Koppången finns en
skoterkälke och ett antal snökäppar som tillhör GävleDala, samt att
det i distriktet ska finnas 2 stycken kickbike.
Ett önskemål om att lägga upp en ny sida på hemsidan, där man ska
kunna boka tex kickbike framkom.
En diskussion ang att tävlande anmäler sig till tävlingar, men låter bli
att betala och inte heller meddelar att man inte tänker tävla, kom upp.
I år kommer GävleDala att skicka fakturor till dom som gjort på det
här viset. Det stod i inbjudan till tävlingen att anmälan är bindande
och det är inte schysst varken mot de andra tävlande eller
tävlingsarrangören att göra på det här sättet.
Ulf vill att man i fortsättningen inte ska komma upp på startlistan
förrän man har betalt in alternativt kan bevisa att man betalt in de
senaste dagarna eller att man betalar på plats. Cecilia berättar att
många anmäler in sent eftersom det kan vara svårt att veta tex vilket
skick hundarna är i långt i förväg. Det innebär att det är möjligheten
att anmäla in sent som gör att tävlingen kanske går runt ekonomiskt.
§16 Avslutning

Ordförande Cecilia Lönnberg tackar för visat intresse och förklarar
årsmötet avslutat.

Mötesordförande

Mötessekreterare

---------------------------------Cecilia Lönnberg

-----------------------------------Ann Johansson

Justerare

Justerare

---------------------------------Mats Gelotte

-------------------------------------Georg Matsson

