
 
 

 

Protokoll från årsmöte i SPHK:s rasklubb för grönlandshund den 18 januari 2019 i 

Hamra. 

 

§ 1  Justering av röstlängden.  

 19 st, närvarande varav 18 är röstberättigade. 

§ 2  Val av ordförande för årsmötet.  

 Lennart Andersson valdes. 

§ 3 Styrelsens anmälan av protokollförare.  

 Helene Ouchterlony. 

§ 4  Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

skall justera protokollet.  

 Hanna Lindblom och Amanda Vikner valdes till justeringsmän. 

§ 5  Beslut om eventuell närvaro- och yttranderätt.  

 Samtliga närvarande utom en är medlemmar, dock ges samtliga yttranderätt. 

§ 6  Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.  

 Mötets deltagare ansåg sig blivit stadgeenligt kallade. 

§ 7 Fastställande av dagordningen.  

 Dagordningen fastställdes. 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning, 

redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

Verksamhetsberättelse upplästes. Avelsarbetet presenterade (HD-diskussioner+RAS-

revidering). Revisor Frank Ouchterlony gick igenom balans- o resultaträkning. 

Revisionsberättelsen upplästes.  

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om i dessa uppkommen vinst 

eller förlust.  

 Godkännes och förlusten förs över i ny räkning. 

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet 

§11a  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019.  

 Verksamhetsplanen upplästes. 

      b  Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan.  

 Beslutades, med kommentar om  att arbetshelgen endast ska ske i mån av ekonomiskt 

utrymme. 

      c  Styrelsens förslag till rambudget.  

 Förslaget presenterades. 

      d  Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

 Beslutades. 



 
§12 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 Ordförande: omval Helen Söderström 1 år 

 Ledamot: omval Sofia Wallin 2 år 

 Ledamot: omval Reine Taekema 2 år 

 Ledamot: fyllnadsval Carina Olsson 1 år 

 Suppleant: nyval Boel Malmström 

 Suppleant: Niklas Karlsson föreslås ersatt, styrelsen får i uppdrag att kontakta SKKs 

föreningskommitté hur man ska agera.  

§13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Frank Ouchterlony omvaldes till 

revisor och till suppleant valdes Hanna Lindblom, som dock avstod sin post till Jan-

Olof Högström, när det visade sig att Jan-Olof accepterat omval,.  

§14 Val av valberedning.  

 Amanda Vikner och Melissa Hermans valdes. 

§15 Val av representant till SPHK:s valberedning inför årsmötet 2020.  

 Hélène Ouchterlony valdes. 

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-16.  

 Punkterna 12-16 justerades.  

§17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmöte eller anmälts till 

styrelsen för behandling vid årsmöte. 

- Inkomna motioner. Inga motioner har inkommit. 

- Rasklubbens inre organisation och arbetssätt. Inga kommentarer. Det reviderade 

RAS-dokumentet som legat på hemsidan en tid presenterades. Inga kommentarer på 

dokumentet lämnades. 

§18 Mötet avslutas.  

 Ordförande tackade för förtroendet och avslutade mötet. 

 

 

……………………………..  ……………………………………. 

Hélène Ouchterlony    Lennart Andersson 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

 

………………………………  …………………………………… 

Hanna Lindblom   Amanda Vikner 

Justeringsman   Justeringsman 

 


