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SPHK rasklubb för Alaskan Malamute 

Årsmötesprotokoll 

Datum: 2016-02-12  

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Michelle Ohlsson förklarar mötet öppnat. 

 

2. Justering av röstlängden, som röstlängd skall medlemsmatrikel, dock icke äldre än två 

månader gälla. Årsmötesdeltagare kontrolleras mot medlemsmatrikel daterad 12 

februari, samtliga deltagare bortsett en person var medlemmar.  

 

3. Val av mötesordförande.  

Sittande ordförande Michelle Ohlsson 

4. Styrelsens anmälan av protokollförare. 

Sittande sekreterare Sandra Tellström 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 

justerar protokollet. 

Mårten Karlberg. Torbjörn Tellström. 

 

6. Beslut om närvaro-, yttrande- och beslutande rätt. 

Medlemmar har yttrande och beslutanderätt, icke medlemmar har närvaro och 

yttranderätt. 

 

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat. 

Kallelse har skickats ut via Polarhunden, hemsidan samt Facebooksida. 

 

8. Fastställande av dagordning. 

Punkt 19 ”Kampanj nya medlemmar” stryks på grund av försenad start av kampanj. På 

dess plats införs istället punkten ”Utvärdering av Malamute veckan 2016”.  Motionen 

gällande avelsrådet flyttas upp till punkt 16. 

 

9. a) Styrelsens verksamhetsberättelse. Se bifogad dokumentation 

 

b) Styrelsens arbete med avelsfrågor redovisas. På grund av styrelsens stora arbete med 

att bygga upp rasklubben igen så har fokus legat på andra områden. Kommande år 

kommer ett betydligt större fokus ligga på just avelsfrågor. 

 

c) Årsbokslut med balans – och resultaträkning. Se bifogad dokumentation 

 

d) Revisorernas berättelse. Se bifogad dokumentation 

 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust.  För överuppkommen vinst över till nästa års balansräkning. 

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 



Sekreterare Sandra Tellström 
 

Ansvarsfrihet ges styrelsen med uppdrag att reda ut frågetecken i räkenskapen. 

Kassörsposten behöver fungera avsevärt bättre nästa år. Årsmötet är överens om att 

man bör se över vem som ska sitta på den posten. 

 

12. Verksamhetsplan och budget  

a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

Årsmötet godtar verksamhetsplanen. 

 

b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Årsmötet ålägger kommande styrelse att göra upp en rambudget för kommande 

verksamhetsår. 

 

13. Rapporter  

a) Avelsrådet. Se bifogad dokumentation 

b) Webbansvarig. Se bifogad dokumentation 

c) Meriteringssektionen. Se bifogad dokumentation 

d) Utställningssektionen. Se bifogad dokumentation 

 

14. Val av  

a) Ordförande 1 år. Årsmötet väljer Michelle Ohlsson 

 

b) Ledamöter  

o En ledamot 2 år. Årsmötet väljer Sandra Tellström  

o En ledamot 2 år. Årsmötet väljer Sanna Scholander  

 

c) Suppleanter  

o Suppleant 2 år. Årsmötet väljer Frida Björcman 

o Suppleant 1 år (fyllnadsval) Årsmötet väljer Fanny Wallerud 

 

d) Beslut om suppleanternas tjänstgöring 

Frida Björcman 1a tjänstgöring. Fanny Wallerud 2:a tjänstgöring 

 

14. Val av revisor och revisorssuppleant 

Årsmötet väljer Karina Andreassen till revisor och Ninni Hjortvall till revisorssuppleant 

  

15. Val av valberedningen 

Årsmötet väljer Ulrika Råman Vinnå och Kenneth Johansson.  

Kenneth Johansson väljs till SPHK´s valberedning. 

 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 

Motion gällande avelsrådets funktion flyttas upp hit, motionen bifalls.  

 

17. Redovisning av övriga förtroendeposter 

Dragsektion. Peter Jacobsson och Anders Bergvall 

Dragsektionens funktion är att ansvara för spåren, det innebär inte att de personligen ska 

dra/preparera spåren utan att se över vem som på plats gör arbetet, de ansvarar även 

för skyltning och att skyltar finns på plats till de olika träffarna och dragproven. 

Dragsektionen fungerar som logistik central. 
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Meriteringssekreterare. Michelle Ohlsson 

Önskemål om att ha två personer på denna post tas upp, någonting som åläggs 

valberedningen att efterlysa till nästa årsmöte. 

 

Webbansvarig. Therese Lindman 

 

18. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller anmälts till 

styrelsen för behandling under årsmötet.  

 

a) Motioner  

o Avelsrådets utformning. Motionen bifalls av årsmötet 

o Regler för Året malamute. Motionen bifalls av årsmötet med ändring av att 

poängen för 1a pris på dragprov ändras från 10 poäng till 20 poäng samt 2a pris på 

dragprov från 5 poäng till 10 poäng. Tillägg: att poängen samlas kalender årsvis.  

 

b) SPHK’s organisationsöversyn 

Förslag nummer tre tas emot positiv av årsmötet och hoppas att SPHK arbetar vidare 

med att genomföra den förändringen. Årsmötets åsikter tas med i styrelsens 

remisssvar till SPHK.  

 

19. Utvärdering av ”Malamuteveckan 2016” 

Alla deltagare har varit rörande överens om både platsen, genomförandet och innehållet 

på ”veckan” har varit väldigt bra.  

 

21. Året nomineringar  

a) Årets Rookie  

”Jag vill nominera Mårten Karlberg till årets rookie.  

För hans positiva inställning, hans nyfikenhet och vetgiriga intresse för vår ras. Han har engagerat 

deltagit på både ”specialen” och ”veckan” där han kört sin hund Nalo med stor framgång. En kille 

som Mårten ska vi i rasklubben vara väldigt rädda om, han gör suverän reklam för rasen och bidrar 

med massvis av ny energi i klubben! /Sandra Tellström” 

”Vi vill nominera Mårten Karlberg med sin hund Cahppes Blackburn "Nalo" till Årets Rookie. 

Det är Mårtens allra första malamute och med tanke på hans engagemang runt sin hund trots att 

han ännu inte är året fyllda tycker vi han är värd detta.  

Han blev tillsammans med Nalo, sitt ekipage och sina två barn vinnare av Halloweendraget på 

Malamutespecialen och har sedan dess bland annat hunnit med att prova Nalo i spann med andra 

malamuter, varit till fjälls för att prova nya släden, övernatta ute och överlag varit väldigt aktiv med 

sin hund dragmässigt. 

Vi är övertygade om att engagemanget inte kommer att sluta här och därför vill vi nominera Mårten 

och Nalo till årets rookie.  Mvh Anci och Henrik Emanuelsson” 

Årsmötet utser Mårten Karlberg till årets Rookie och han erhåller diplom för detta. 

c) Årets Malamute  

Inga nomineringar. Årets malamute kommer styrelsen att lägga tid på att 

marknadsföra och öka både intresse och status på inför kommande år. 
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d) Årets välgärning 

”Jag vill nominera hela nya styrelsen till årets välgärning. 

De har skapat en grupp för nybörjare på meritering som varit väldigt populär. Det är 

mycket bra för nyrekrytering av nya medlemmar som meriterar sina hundar. 

De har skapat en facebookgrupp för uppfödare av Alaskan Malamute där kennelägare 

och uppfödare kan dela med sig av kunskap. Mycket bra för rasens framtid. De har fyllt 

Malamuteveckan där medlemmar kan träffas under trevliga former, köra hund, umgås 

och tillgodogöra sig intressanta föreläsningar. Allt detta till fantastiskt låga priser.  

De skickar löpande ut nyhetsbrev med intressant information för att ge oss medlemmar 

uppdateringar på vad som händer i klubben och även inom andra områden. 

De har lyckats även på många andra områden. Med sin energi och nytänkande gör de ett 

fantastiskt jobb för både Malamuteklubben och rasen som helhet. 

Med vänliga hälsningar/Best regards   S-O Larsson” 

Årsmötet utser styrelsen för årets välgärning. 

 

22. Mötet avslutas  

 

Sekreterare Sandra Tellström     ____________________  

Justerare Mårten Karlberg            ___________________ 

Justerare Torbjörn Tellström       ____________________ 

  


