
Årsmötesprotokoll för SPHK:s rasklubb för Siberian Husky  
19 februari 2011 

 

1. Mötet öppnas 
 

2. Röstlängden justeras 
 

3. Val av mötesordförande: Per Agefeldt 
 

4. Lisbeth Brax Olofsson väljs till protokollförare för årsmötet. 
 
5. Val av två justeringspersoner, att jämte ordförande justera protokollet. Justeringspersonerna är tillika 

rösträknare 
Elisabeth Lönnberg 
Joakim Persson 

 
6. Beslut om eventuell närvaro- och yttranderätt: Icke medlemmar sitter kvar på mötet; röstar ej 

 
7. Mötet ansåg att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade via hemsidan. 

 
Önskemål om att kallelse framgent även annonseras i Polarhunden. 
 

8. Dagordning godkännes. 
 

9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, års-bokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse 
för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

Verksamhetsberättelse dras av Anders Hörnund och denna lägges till handlingarna, se bilaga. 
Resultat och balansräkning dras av Börje Janson och läggs till handlingarna 
Revisionsberättelse läggs till handlingarna, se bilaga 
RAS: Pernilla Persson rapporterar kring arbetet med RAS. 
 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt rapport om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 
Resultat och balansräkning fastställes och godkännes 
 

11. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året 
 

12. a. Anders Hörnlund beskriver styrelsens förslag till verksamhetsplan och denna 
godkännes. 
 
b. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
Nyvalda styrelsen får i uppdrag att arbeta fram ett budgetförslag, läggs ut på hemsidan.  
 

13. Val av styrelse för 2011:  
 
a. ordförande (ett år): Pernilla Persson väljs enhälligt av mötet 

 
b. två ledamöter (2 år) 
Anders Hörnlund 
Börje Jansson 
 
c. fyllnadsval en ledamot för ett år  
Fredrik Neiman 



Lisbeth Brax Olofsson 
 

      e. två suppleanter (två år)  
Marie Israelsson 
Fredrik Filander 
 

      f. val av en person till SPHKs valberedning 
 Marlene Karlsson 
 

g. Till rasklubbens representant i SPHK utses traditionsenligt ordföranden Pernilla Persson, 
suppleant-platsen för denna handläggs inom styrelsen.  

  
 
14. Val av två revisorer och två revisors-suppleanter (ett år): 

Omval: Freddie Åkerlind 
Ola Lindgren 

 
Revisorssuppleant (ett år): 
Omval: Ulf Jönsson 

Nisse Uppström 
 

15. Till valberedning utses tre personer varav en sammankallande.  
Valberedningen väljs för ett år.  
Mötet väljer: 
Marlene Karlsson, sammankallande 
Annika Carlsson 
Elisabeth Lönnberg 
 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 
SKK protokoll justeras omedelbart av ovan nämnda mötesjusterare 
 

17. Motioner och övriga ärenden 
Elin och Kristers Mattson har lämnat in motion, se bilaga  

Styrelsen instämmer i motionärens intention. Det är dock för sent att påverka utställnings-  
och championatsbestämmelserna inför kommande låsningsperiod 2012 – 2016, då ansökningstiden gick 
ut 2011-01-01. 
SPHK har i en ansökan till SKK ansökt om följande sär- och championatsbestämmelser med giltighet 
from 2012 – 2016.  

Erhållande av certifikat: 

Certifikat tilldelas bästa bruksmeriterade CK hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass som 
uppfyller kraven på provmerit. 

Styrelsen anser att om detta bifalls av SKK så är det i linje med motionens syfte.  

 

Årsmötet bifaller styrelsens förslag. 

 
18. Övriga frågor 

a. Avelsrådet diskuteras, Pernilla berättar om avelsrådets roll. Man har i nuläget prioriterat RAS. 
19. Mötet avslutas.  



 
 
Justerare:  
 
……………………. 
Elisabeth Lönnberg 

Trastgatan 14 
941 64  Piteå 
 
eles@telia.com 
 
 
……………………. 
Joakim Persson 
Vannaröd Eketorp 1368 
28010 Sösdala 
bjp@unayok.se 
 

 
………………… 
Per Agefeld, ordf för årsmötet  
Baståsen  
790 23 SVÄRDSJÖ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


