
Årsmötesprotokoll 2005 
 

Protokoll fört vid årsmöte med Svenska Polarhundklubben, Hapimag 050514 

 

1. Ordförande i SPHK, Christer Afséer förklarade mötet öppnat. 
2. Val av mötesordförande Ulf Jönson. 
3. Val av mötessekreterare Ulrica Öhman. 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare; Inge Eklund samt Malin Svensson som 

tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet. 
5. Beslut om eventuell närvaro- och yttranderätt. 
6. Befanns att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade samt årsmötet rätt utlyst. 
7. Dagordningen fastställdes och godkändes med smärre justeringar. 
8. Föredrogs styrelsens  

a) verksamhetsberättelse,  
b) årsbokslut med balans- och resultaträkning.  
c) redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt  
d) revisorernas berättelse. Beslut fattades att kostnaderna för WSA skall 

godkännas, då det framkom att nya förutsättningar gällde. Beslut fattades även 
att alkohol ej får användas för representation.  

e) Rapporterna i anslutning till verksamhetsberättelsen gicks igenom. Här 
saknades uppgifter i utställningsverksamhetens rapport. Beslut fattades att 
denna rapport skall redovisas på nytt i polarhunden.  

9. Beslutades fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust. Dock med reservation för IKANO-bankskontot, vilket 
beslut fattades att det skall redovisas i Polarhunden, samt skickas till revisorerna för 
granskning. 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen fattades. 
11.   a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes.  

· Ordföranden konstaterar att det skall diskuteras kring minskade 
aktiviteter i distrikten, på Arbetshelgen i augusti.  

 
                      b) Beslut om styrelsens förslag till budget fastställdes. 

· Ordföranden påpekade att man bör lägga in avelskonferensens 
kostnader i budgeten för nästa år. 

· Beslut: Rasklubbarna och distrikten får ej fullt bidrag, om man 
inte skickar representant till arbetshelgen. (utjämningssystem 
för resekostnader finns) Detta gäller från 2005 och framåt.  

· Valberedningen skall i fortsättningen inhämta rasklubbarnas 
representation i styrelsen. 

12. Val  
   till ordförande valdes Christer Afséer för ett år. 

 till ordinarie styrelseledamöter valdes Per Agefeldt samt Ulrica Öhman för två 
år.  
 till styrelsesuppleanter för ett år valdes Jan Berzén och Jonas Örn (fyllnadsval), 

samt för två år Ulf Jönson. 
 till tävlingssekreterare för ett år valdes Trude Mathisen. 
 till utställningssekreterare för ett år valdes Catarina Södersten. 
 till medlemsansvarig för ett år valdes Gunnel Åkerlind.  



Styrelserepresentanter för rasklubbarna anmäldes: Tarja Pykkö (samojed), Malin 
Aspaas (alaskan malamute), Birgitta Mjöberg (siberian husky), KariMette Sundal 
(grönlandshund). 

· Ordföranden tackade för fortsatt förtroende samt avgående 
styrelseledamoter. Speciellt stort tack till Ylwa M, som ställt 
upp så länge med frivilligt arbete.  

 
13. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. Till revisorer för ett år valdes Frank 

Ouchterlony samt Åke Wedin. Till revisorssuppleanter för ett år valdes Ingrid 
Agefeldt samt Fredrik Petri. 

14. Val av valberedning. Bordlagt då förslag saknas.  
15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14. Inge Eklund, Ulf Jönson, Malin 

Svensson. 
16. Motioner och övriga ärenden.  

· Förslag om regelansvarig i styrelsen uppkom. Remitterades 
vidare till styrelsen för vidare behandling, diskussion och 
eventuellt beslut. 

· Medlemsuppslutning vid möten diskuterades. Bekymmersamt, 
hur kan vi ändra detta?  

· Trehjulings-satsningar diskuterades. - Tävling i södra distriktet i 
höst. - SM nästa år kommer eventuellt genomföras. 

· ”Vem gör vad” inom rasklubb, sphk, distrikt. Diskussion krävs. 
17. Mötet avslutades av ordförande Christer Afséer. 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
 
Ulrica Öhman    Ulf Jönson, mötesordförande. 
 
 
Protokolljusterare 
 
 
 
  
Inge Eklund    Malin Svensson. 
 

 
 
 


