Verksamhetsberättelse
mandatperioden 2016- 2017
för
SPHK Mälardalen
Styrelsen har bestått av:
Gabriella Nordgren, ordförande
Eva Zandstra, sekreterare
Helene Werner, kassör
Jeanette Engström, ledamot
Matilda Haglund, ledamot (t o m november 2016)
Frank Ouchterlony, revisor
Helene Ouchterlony, revisor
Helene Larsson, valberedning
Arbetsgrupp för utställningar (utanför styrelsen)
Jeanette Engström
Eva Skullman
Linda Almquist
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under året och ännu ett ska ske veckan
innan årsmötet. Uppkomna frågor och planering inför aktiviteter har även skett
mellan mötena via mail eller telefon.
Aktiviteter:
Utställningar:
Distriktet har haft två utställningar under året, i Ånnaboda med 116 anmälda hundar
och i Missmyra med 56 anmälda hundar. I Ånnaboda hade distriktet även egen
försäljning av fika, vilket var uppskattat.
Övriga aktiviteter:
Grönt kort-kurs hölls 17 - 18 september i Märsta Brukshundsklubbs lokaler. Då
antalet platser inte fylldes av medlemmar inbjöds även andra att delta.
Dragträffen ”Tomteracet” med utklädnad arrangerades 26 november utanför Åkers
Styckebruk.
Ekonomi
Ekonomin ser god ut, trots att vissa aktiviteter inte uppnått budgetmålen och/ eller har
gått med förlust, har pengarna använts för aktiviteter för medlemmarna.

Arbetshelg
Till SPHKs arbetshelg den 20- 21 augusti skickades Eva Zandstra att delta.
Domarutbildning
Gabriella Nordgren skickades på utbildning för meriteringsdomare i drag den 20
november.
Verksamhetsplan för 2017
• Utställning i Ånnaboda
• Utställning i Missmyra
• Dragträff
• Dragtävling

Årsmöte SPHK Mälardalen 2017 Dagordning
§1

Årsmötets öppnande

§2

Justering av röstlängd

§3

Val av årsmötesordförande

§4

Val av protokollförare

§5

Val av justerare och rösträknare

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt av ickemedlem

§7

Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade

§8

Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning

§9

Revisionsberättelse

§10

Fastställande av balans- och resultaträkning och beslut om vinst/ förlust

§11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§12

Beslut om verksamhetsplan och budget för 2017

§13

Beslut om antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen

§14

Val av ordförande på 1 år

§15

Val av ledamöter

§16

Val av suppleanter

§17

Val av revisorer och revisorssuppleanter

§18

Val av valberedning

§19

Beslut om omedelbar justering av personvalen

§20

Motioner

§21

Övriga frågor

§22

Mötets avslutande

