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SPHKs	  Rasklubb	  för	  siberian	  husky	  	  
Årsmöte	  20120225	  
 
 
1. Röstlängden justeras 

 
2. Val av årsmötesordförande: Per Agefeldt 

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

rösträknare: Marie Israelsson, Marlene Karlsson 
 

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

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

7. Dagordning godkännes. 
 

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

 
Verksamhetsberättelse läses upp av årsmötesordföranden, mötet kommenterar. Verksamhetsberättelsen 
lägges till handlingarna, se bilaga.  
Resultat och balansräkning dras av årsmötesordföranden 
och läggs till handlingarna 
Arbete med avelsfrågor: Ett avelsråd har tillsatts i år. RAS sammanställs och skickas in till SPHK/SKK. 
Revisionsberättelse läggs till handlingarna, se bilaga 
 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt rapport om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 
Resultat och balansräkning fastställes och godkännes. Förlusten (11857 kr) balanseras i ny 
räkning.  
 

10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året 
 

11. a. Årsmötes ordf. drar styrelsens förslag till verksamhetsplan och denna 
godkännes. 
Marlene Karlsson föeslår att man gör en policy för avelsrådets verksamhet. Mötet ger styrelsen i uppgift att 
ta med sig detta till det kommande året. 
 
b. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
Mötet ändrar SH dagarna inkomst 18 000 istället för 23 000. 
 

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



 
b. två ledamöter (2 år) 
Lisbeth Brax Olofsson 
Jenny Larsson 
 
c. fyllnadsval en suppleant för ett år  
Mikael Sandin, andra suppleant 

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

Omval: Freddie Åkerlind 
Ola Lindgren 

 
Revisorssuppleant (ett år): 
Omval: Ulf Jönsson 

Nisse Uppström 
 

14. Till valberedning utses tre personer varav en sammankallande.  
Valberedningen väljs för ett år.  
Mötet väljer: 
Marlene Karlsson, sammankallande 
Elisabeth Lönnberg 
Maja Ramström 
 

 
     Val av en person till SPHKs valberedning 

Donald Eriksson 
 

Till rasklubbens representant i SPHK utses traditionsenligt ordföranden Pernilla Persson 
 
 

15. Punkterna 12-14 direktjusteras via ordinarie årsmötesprotokoll.  
 

 
16. Motioner och övriga ärenden 
Inga motioner inkomna. 
 
17. Övriga frågor 

a. Styrelsen får i uppdrag att återinstifta Rookie-pris i samband med ras-mästerskapet. Börje Jansson 
kontaktar tidigare pristagare med förfrågan. 

b. Vi ser över möjligheterna för rasmästerskapet  att ingå i ordinarie SDSF´s tävlingskalender. 
 
 
Mötet avslutas.  
 
 
 
 
 
 
Lisbeth Brax Olofsson, sekreterare 

 
 



Justerare:  
 
…………………….   ………………………… 
Marie Israelsson   Marlene Karlsson 
 
 
 
 

 
 
………………… 
Per Agefeld, ordf för årsmötet  
Baståsen  17 
790 23 SVÄRDSJÖ 
 
 

 


