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Protokoll upprättat efter digitalt förenklat årsmöte för SPHK Samojed den 28-30 maj 
2021. 

Protokoll: 

Fredrik Bruno, SKKs kansli 

Närvarande: 

Sammanlagt 70 röstberättigade medlemmar har deltagit i mötet. Deltagarlista finns 
som bilaga till protokollet. Med deltagande avses att medlemmen erhållit mötesbiljett 
och registrerat ett konto i mötesverktyget VoteIT. 
 
§ 1 Introduktion 

Mötesdeltagarna fick grundläggande information om mötestypen och formerna 
för att delta i beslut vid mötet. 
 

§ 2 Kallelse till mötet 
Mötesdeltagarna informerades om formerna för styrelsens kallelse och 
beslutade att mötet skulle anses kallat till enligt gällande regelverk. 

 
§ 3 Val av justeringspersoner 
 Valberedningen hade föreslagit Christina Bjerstedt Olsson och Leo Kirgios. 
 
 Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
  
§ 4 Redovisning av föregående verksamhetsår 

Mötesdeltagarna tog del av styrelsens verksamhetsberättelser och ekonomiska 
redovisningar samt revisorernas berättelser för 2019 och 2020. 
 
Mot bakgrund av redovisningarna av 2019 och 2020 års verksamhet beslutade 
mötet att fastställa verksamhetsberättelserna och de ekonomiska 
redovisningarna. Det ekonomiska resultatet balanseras i ny räkning. 
 
Mot beslutet att fastställa redovisningen av 2020 års verksamhet reserverade 
sig Carina Cansund, Ann-Christine Laursen och Beatrice Palm. De skriftliga 
reservationerna finns som bilagor till protokollet. 

 
§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna hade yrkat på att årsmötet skulle meddela styrelsen ansvarsfrihet 
för verksamhetsåren 2019 och 2020. 
 

SPHK Samojed – årsmöte 2021 
§ 1-7 
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Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag. 
 

§ 6 Rambudget för 2021 
Mötesdeltagarna tog del av styrelsens förslag till rambudget, inget annat 
förslag förelåg. 
 
Mötet beslutade att anta styrelsens förslag till rambudget för 2021. 

  
§ 7 Val av styrelse, revisorer och valberedning 

a) Mötesdeltagarna tog del av valberedningens förslag till styrelse, revisorer,  
revisorsuppleanter och sammankallande i valberedningen. Valberedningen 
hade inte mottagit några ytterligare nomineringar avseende dessa poster. 
 
Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag med nedan resultat: 
 
Till ordförande med ett års mandattid valdes Ankie Laursén. 
 
Till ledamöter med två års mandattid valdes Helene Werner, Alexander 
Ringdahl och Helena Persson. 
 
Till ledamöter med ett års mandattid (fyllnadsval) valdes Carina Cansund 
och Sara Edin Mårtensson. 
 
Till suppleant med två års mandattid valdes Rikard Linde. 
 
Till suppleant med ett års mandattid (fyllnadsval) valdes Kjell Jonsson. 
 
Till ordinarie revisorer med ett års mandattid valdes Jonas Öhrn och Natali 
Öhrn. 
 
Till revisorssuppleanter med ett års mandattid valdes Jeanette Jensen och 
Stina Hween. 
 
Till sammankallande i valberedningen med ett års mandattid valdes Mikael 
Berglöf. 
 
Mot valet av Mikael Berglöf som sammankallande i valberedningen 
reserverade sig Carina Cansund, Sara Cansund och Helena Persson. De 
skriftliga reservationerna finns som bilagor till protokollet. 
 

b) Deltagarna tog del av valberedningens förslag till ledamöter i 
valberedningen. Utöver valberedningens förslag hade ytterligare två 
nomineringar inkommit.  
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Två ledamöter skulle väljas med ett års mandattid, det fanns sammanlagt 
fyra nominerade. 
 
Årsmötet valde Helen Larsson och Diana Karlsson som ledamöter i 
valberedningen med ett års mandattid. 
 

 
 
 
---------------------------------------------- 
Fredrik Bruno, mötesadministratör  
Juridiska avdelningen, SKKs kansli 
 
 
 
---------------------------------------------- 
Christina Bjerstedt Olsson,  
av mötet vald justeringsperson 
 
 
---------------------------------------------- 
Leo Kirgios,  
av mötet vald justeringsperson 
 
 
 
Bilagor till protokollet 

• Beslutsrapport från VoteIT 
• Deltagarlista 
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Mötet öppnat: 2021-05-28 08:55
Mötet stängt: 2021-05-30 22:06

Deltagare
Visa deltagarlista (https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-forenklat-arsmote-2021/participants)

Dagordningspunkter
1. Introduktion (https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-
forenklat-arsmote-2021/1-introduktion/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-28 08:55
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-30 22:02

2. Kallelse (https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-
forenklat-arsmote-2021/2-kallelse/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-28 08:55
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-30 22:03

 Bifallna förslag:

3. Val av justeringspersoner (https://skk.voteit.se/sphk-
samojed-digitalt-forenklat-arsmote-2021/3-val-av-
justeringspersoner/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-28 08:55
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-30 22:03

 Bifallna förslag:

 Avslagna förslag:



styrelsen (styrelsen) Mötet är kallat till i enlighet med arbetsordningen
#fredrikbruno-1



valberedningen (valberedningen) Bifall - justeringspersoner ska väljas i enlighet med
valberedningens förslag
#fredrikbruno-8



valberedningen (valberedningen) Avstår - jag lämnar blank röst
#fredrikbruno-9
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https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-forenklat-arsmote-2021/__userinfo__/styrelsen
https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-forenklat-arsmote-2021/__userinfo__/valberedningen
https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-forenklat-arsmote-2021/__userinfo__/valberedningen


4. Redovisning av verksamhetsåren 2019 och 2020
(https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-forenklat-arsmote-
2021/4-redovisning-av-verksamhetsaren-2019-och-2020/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-28 08:55
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-30 22:04

 Bifallna förslag:

5. Ansvarsfrihet (https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-
forenklat-arsmote-2021/5-ansvarsfrihet/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-28 08:55
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-30 22:04

 Bifallna förslag:

6. Rambudget (https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-
forenklat-arsmote-2021/6-rambudget/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-28 08:55
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-30 22:04

 Bifallna förslag:

 Avslagna förslag:



styrelsen (styrelsen) Redovisningen av 2019 års verksamhet ska fastställas
#fredrikbruno-2

styrelsen (styrelsen) Redovisningen av 2020 års verksamhet ska fastställas
#fredrikbruno-10



revisorerna (revisorerna) Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2019 och 2020
#fredrikbruno-3



styrelsen (styrelsen) Bifall till styrelsens förslag till rambudget
#fredrikbruno-4



Möteshandlingar (moteshandlingar) Avstår - jag lämnar blank röst
#fredrikbruno-5
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https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-forenklat-arsmote-2021/7-val/
https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-forenklat-arsmote-2021/__userinfo__/styrelsen
https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-forenklat-arsmote-2021/__userinfo__/styrelsen
https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-forenklat-arsmote-2021/__userinfo__/revisorerna
https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-forenklat-arsmote-2021/__userinfo__/styrelsen
https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-forenklat-arsmote-2021/__userinfo__/moteshandlingar


7. Val (https://skk.voteit.se/sphk-samojed-digitalt-forenklat-
arsmote-2021/7-val/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-28 08:55
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-30 22:06

 Bifallna förslag:

 Avslagna förslag:

      www.voteit.se (http://www.voteit.se) — Källkod och buggrapporter

(https://github.com/VoteIT) — SKKs personuppgiftsbehandling (http://skk.se/pub)



valberedningen (valberedningen) Bifall - personer till förtroendeposter ska väljas i enlighet med
valberedningens förslag
#fredrikbruno-6

valberedningen (valberedningen) Helene Larsson
#fredrikbruno-11

valberedningen (valberedningen) Diana Karlsson
#fredrikbruno-12



Möteshandlingar (moteshandlingar) Avstår - jag lämnar blank röst
#fredrikbruno-7

Medlemsförslag (medlem) Christina Bjerstedt-Ohlsson
#fredrikbruno-13

Medlemsförslag (medlem) Beatrice Palm
#fredrikbruno-14
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Nedan anges deltagarna vid digitalt förenklat årsmöte för SPHK Samojed den 28-30 
maj 2021. Med deltagande avses att medlemmen erhållit mötesbiljett och registrerat 
ett konto i mötesverktyget VoteIT. 
 

1. Ann-Christine Laursen (ann-christine-laursen) 
2. Dorothea Ledinek (dorothea-ledinek) 
3. Jessica Lorin (jessica-lorin) 
4. Diana Karlsson (diana-karlssonpoltass6) 
5. Annicka Karlsson (annicka-karlsson) 
6. Camilla Nyström (camilla-nystrom) 
7. ANNICA HAGSTRÖM (annica-hagstrom) 
8. Hans Ramberg (hans-ramberg) 
9. Katie Kindblom (katie-kindblom) 
10. Alexander Ringdahl (alexander-ringdahl) 
11. Jeanette Engström Edlund (jeanette-engstrom-edlund) 
12. Helene Larsson (helene-larsson) 
13. Helene Werner (helene-werner) 
14. Maria Karlsson (maria-karlsson-6) 
15. Eva Ohlsson (mozart) 
16. Wilma Måsan (wilma-masan) 
17. Helene Linde (helene-linde) 
18. Helena Persson (helena-persson) 
19. Christine Matslofva (christine-matslofva) 
20. Runa Jakobsson (runa-jakobsson) 
21. Marita Högberg (marita-hogberg) 
22. Rikard Linde (rikard-linde) 
23. Lotta Sjaunja (lotta-sjaunja) 
24. Linda Almquist (linda-almquist) 
25. Dan Palmblad (dan-palmblad) 
26. Ankie Wigren (ankie-wigren) 
27. Johan Stånggren (johan-stanggren) 
28. Lovisa Wanhatalo (lovisa-wanhatalo) 
29. monika berglöf (monika-berglof) 
30. ida andersson (ida-andersson) 
31. Josefine Nilsson (josefine-nilsson) 
32. Sara Cansund (sara-cansund) 
33. Fredrik Blixte (fredrik-blixte) 
34. Pernilla Osietzki (pernilla-osietzki) 
35. Leo Kirgios (leo-kirgios) 

SPHK:s Rasklubb för Samojed 
28-30 maj 2021 
 
Bilaga – deltagarförteckning 
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36. Nikolina Fridell (nikolina-fridell) 
37. Sara Mårtensson (saramartensson) 
38. Beatrice Palm (beatrice) 
39. Gun Andersson (zyklonen) 
40. Isabell Karlsson Rydell (isabell-karlsson-rydell) 
41. Christina Lindblad (christina-lindblad) 
42. Johanna Attfors (johanna-attfors) 
43. Emily Backman (emilybackman85) 
44. Christina Bjerstedt-Ohlsson (christina-bjerstedt-ohlsson) 
45. Annica Uppström (annicauppstrom) 
46. Elisa Perkiö (elisa-perkio) 
47. Anna Palmblad (anna-palmblad) 
48. Fredrik Petri (fredrik-petri) 
49. Elina Wanhatalo (elwan) 
50. Eva Nätteldal (eva-natteldal) 
51. Ann Lundgren (ann-lundgren) 
52. Mia Ågren (mia-agren) 
53. Anna Danielsson (anna-danielsson) 
54. Angelica Blixte (ankii) 
55. Anneli Jönsson (annelijonsson) 
56. Johanna Hall (johannahall) 
57. Leila Pettersson (leila-pettersson1615) 
58. Anneli Figaro Vuorijärvi (anneli-figaro-vuorijarvi) 
59. Jeanette Jensen (jeanette-jensen) 
60. Cecilia Gunnvall (cecilia-gunnvall) 
61. Moa Karlsson (moa-karlsson-1) 
62. Michael Berglöf (michael-berglof) 
63. Jonas Öhrn (jonas-ohrn) 
64. Natalie Austen Öhrn (natalie_ohrn) 
65. Carina Cansund (carina-cansund) 
66. Linda Vase (linda-vase) 
67. Kjell Jonsson (kjell-jonsson) 
68. Johan Lorin (johan-lorin) 
69. Melinda Karlsson (melinda-karlsson) 
70. Birger Viding (birger) 
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Från: Newsams
Till: Fredrik Bruno
Ärende: reservationSWKS
Datum: den 30 maj 2021 09:03:12

Reservera mig mot   punkt 4 Verksamhetsberättelsen 2019 och 2020
 
Femårsöversyn av RAS  och meriteringsregelöversyn.
Där står kort att arbetsgruppen har involverat  medlemmarna.
 
Vi medlemmar har inte fått mycket info om  RAS och meriteringsöversyn.  Dåligt med info om
detta på hemsidan
 
Mvh Carina Cansund
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Från: Newsams
Till: Fredrik Bruno
Ärende: reservationSWKS
Datum: den 30 maj 2021 09:09:02

Reservera mig mot   punkt 7 A
Sammankallande i valberedningen Michael Berglöf.
 
Michael Berglöf har suttit i årets valberedning och själv gjort en reservation mot valberedningens
förslag,  att det saknas kompetens inom  bla draget.
 
 
Mvh Carina Cansund
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Från: cansund.sara@outlook.com
Till: Fredrik Bruno
Ärende: Reservation SPHK Samojed Årsmöte
Datum: den 30 maj 2021 18:23:33

Hej

På SPHK Samojeds digitala årsmöte vill jag reservera mig mot punkt 7 A,
sammankallande till valberedningen Mikael Berglöf. 
Anledningen till reservationen grundar sig i att Mikael varit sammankallande i
valberedningen fram till årets möte, där har Mikael valt att reservera sig mot sitt eget
förslag. Det talar sitt tydliga språk för vilket angagemang och intresse Mikael haft till att
främja nya personer till ett styrelseuppdrag.
Med detta i beakt bör Mikael inte fortsätta ytterligare år som sammankallande.

Mvh Sara Cansund
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Från: Ankie Laursen
Till: Fredrik Bruno
Ärende: Reservation SPHK Samojed - digitalt förenklat årsmöte 2021
Datum: den 30 maj 2021 20:59:30

SPHK Samojed - digitalt förenklat årsmöte 2021

Reservation gällande punkt 4. Redovisning av verksamhetsåret 2019 och 2020

Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2020.

I både mailkontakt och telefonkontakt med mötesadministratören på SKK har
informationen lämnats att verksamhetsberättelsen inte ska ingå i röstningen.

Men enligt texten i punkt 4 står följande:
"Via omröstningen nedan ska beslut fattas om att fastställa styrelsens
verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning, som underlag för sitt beslut
kan årsmötet ta del av revisorernas berättelse."
"Omröstningen gäller verksamhetsberättelsen med den ekonomiska
redovisningen kan fastställas. Om du tycker att redovisningen är tillräcklig röstar
du bifall, om du inte anser att redovisningen är godtagbar röstar du avslag.”

Här framgår det således att omröstningen även omfattar beslut om fastställande av
verksamhetsberättelsen. 

Jag, Ann-Christine Laursen reserverar mig mot den del i beslutet som berör
Verksamhetsberättelsen för 2020. I den Verksamhetsberättelse som styrelsen
lämnat beskrivs vissa delar i texten som väl förankrade hos medlemmarna vilket
jag anser är felaktigt. I övrig del som berör den Ekonomiska redovisningen såsom
Resultat, Balansrapport och Revisionsberättelse har jag inget att erinra.

Mvh
Ankie Laúrsen

Laúrsen Hundsim
Dipl. Hundfysioterapeut & Lydnadsinstruktör
Cikoriavägen 1, Räpplinge, 387 94 Borgholm
0485-56 31 71, 0708-55 89 12
ankie.laursen@telia.com, www.laursenhundsim.com
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Från: gibson.ullis@gmail.com
Till: Fredrik Bruno
Ärende: reservation 7 A Sphk Samojed 2021-05-29
Datum: den 29 maj 2021 21:04:59

Hej!
Jag reserverar mig mot val av Michael Berglöf som sammankallande för valberedningen samt till
annan post i valberedningen.
 
Mvh Helena Persson
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Från: Beatrice Palm
Till: Fredrik Bruno
Ärende: reservationSWKS
Datum: den 30 maj 2021 21:22:05

Hej,
jag reserverar mig mot följande formulering i verksamhetsberättelsen för 2020:
"Information kring arbetet har sedan presenterats kontinuerligt på rasklubbens hemsida, FB sida samt i
tidningen polarhunden, samt i samband med årsmötet 2019. Klubbens medlemmar har i ovan angivna medier
kontinuerligt uppmanats att inkomma med synpunkter.”
Detta är inte korrekt. Informationen kring arbetet på rasklubbens hemsida och facebookgrupp har varit ytterst
knapphändig. Detta ledde till slut till att över 10 procent av rasklubbens medlemmar i en skrivelse till SKK
krävde att förslaget till meriteringsregler skulle återremitteras till SPHK, vilket också skedde.
Mvh

Beatrice Palm
+46(0)736004479
beatrice.m.palm@gmail.com
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