
 
Årsmötesprotokoll 2004 

Protokoll fört vid årsmöte med Svenska Polarhundklubben på 
Lövudden, Västerås den 20 maj år 2004 

 
1. SPHK:s ordförande, Christer Afseer, öppnade årsmötet och hälsade 
mötesdeltagarna 
välkomna. 

 
1A Till mötesordförande valdes Per Agefeldt. 

 
1B Till mötessekreterare valdes Ylwa Malmberg. 

 
1C Till justerare och tillika rösträknare valdes Inge Eklund och Nils 
Ekengren. 

 
2. Befanns årsmötet rätt utlyst. 

 
3. Dagordningen godkändes med smärre justeringar. 

 
3B Medlemsmatrikel godkändes som röstlängd. 

 
4A Föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse med balans och 
resultaträkning. 
* Nordic Opens rapport är ej inlämnad. Mötet gav styrelsen i uppdrag att 
kräva in denna och därefter publicera denna på hemsidan och i 
medlemstidningen Polarhunden. 
* Polardistans rapporterade på mötet om ökat deltagarantal samt en 
vinst på 1.350 kronor. Mötet godkände detta som rapport. 

 
4B Föredrogs revisorernas berättelse. Densamma lades till handlingarna. 

 
5. Beslutade årsmötet att fastställa resultat- och balansräkning. 

 
6. Beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 

 
7. Föredrogs styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår. 

 
8. Beslutade årsmötet att fastställa budget i enlighet. med styrelsens 
förslag. 

 
9. Val 
till ordförande för ett år valdes Christer Afseer 
till ordinarie styrelseledamöter för två år valdes Ola Olofsson, Ewa Werner 
och Helene Werner 
till styrelsesuppleanter för två år valdes Jan Berzén och Ulf Jönsson 
till tävlingssekreterare för ett år valdes Freddie Åkerlind 
till utställningssekreterare för ett år valdes Catarina Södersten 
till medlemsansvarig för ett år valdes Gunnel Åkerlind 

 
10. Anmäldes rasklubbarnas representanter till styrelsen: 
Siberian Husky, Birgitta Mjöberg, suppleant hänskjuts tills rasklubbs 
styrelse, 
Grönlandshund, Kari-Mette Sundahl, suppleant hänskjuts till rasklubbs 
styrelse 
Samojedhund, Tarja Pyykkö, suppleant hänskjuts till rasklubbsstyrelse 
Alaskan Malamute, Ninni Hjortvall och Kristin Esseth 

 
11. Till revisorer för ett år valdes Åke Wedin och Frank Ouchterlony. 
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Till revisorssuppleanter för ett år valdes Ingrid Agefeldt och Sigbritt 
Nyström. 

 
12. Till SPHK:s representanter i SKK:s kennelfullmäktige valdes som 
ordinarie Christer 
Afseer och Ylwa Malmberg, med Annica Uppström och Per Agefeldt som 
suppleanter. 

 
13. Valberedning kunde ej utses då rasklubbarna, med undantag av 
Samojed och Alaskan malamute, ej lämnat förslag. Rasklubbarna 
uppmanades att snarast meddela styrelsen namn på sin representant i 
valberedningen. Sammankallande är samojed. (samojed - Sofia 
Christensen och alaskan malamute - Malin Aspaas) 
 
Motion från Jan Nordlöf rörande representant till WSAs årsmöte. Mötet 
avslog motionen och hänsköt frågan till SPHKs styrelse. 

 
14. Övrigt 
* Årsmöten ska enligt nya stadgan hållas under våren/sommaren. 
Önskvärt är att årsmötet fortsätter att cirkulera mellan distrikten. Mötet 
beslutade att styrelsen utformar ett förslag på lösning i samråd med 
rasklubbar och distrikt. (nästa årsmöte arrangeras av Södra.) 
* Attestordning, beloppsgräns. Mötet beslutade om en övre beloppsgräns 
på 3.000 kronor. Belopp under 3.000 kronor får attesteras av kassör 
belopp över 3.000 kronor ska attesteras av ordförande. 
* Svenska Draghundsportförbundet, SDSF. Distriktsamarbete till SDSFs 
stämma. Mötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta för att samordna 
distrikt för att jobba för och i frågor som berör SPHK. Styrelsen ska även 
stämma av om det finns distrikt som inte följer sina åtagande gentemot 
SDSF. 
* Grönt kort - styrelsen tar med sig frågan och tar upp den i 
organisationen. 

 
15. Ordförande Christer Afseer avslutade årsmötet. 

 
 

Vid protokollet: 

Per Agefeldt, mötesordförande 
Ylwa Malmberg 

Protokolljusterare 
Inge Eklund, Nils Ekengren 
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