
 

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 

 

 
 

 

VERKSAMHETSÅRET 

2017 

  



 

Förslag till DAGORDNING vid 

ordinarie årsmöte 2018-03-25 

 
1. Mötets öppnande. 

2. Justering av röstlängden. 

3. Val av ordförande för mötet och anmälan av sekreterare utsedd av 

styrelsen. 

4. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare. 

5. Beslut av närvaro- och yttranderätt. 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 

7. Fastställande av dagordning 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

9. Kassörens redogörelse 

10. Revisorernas redogörelse och fastställande av balans- och resultatrapport 

11. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 

13. Styrelsens förslag till budget för 2018 

14. Val av ledamöter 

a) Ordförande om 1 år 

b) 2 ordinarie ledamöter om 2 år  

c) 1 suppleant om 2 år 

15. Val av 2 revisor och 2 revisorssuppleant om 1 år 

16. Valberedning, 1 sammankallande om 1 år och 2 st ordinarie ledamöter 

om 1 år 

17. Val av styrelseledamot och suppleant till SPHK:centralstyrelse 

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-17 

19. Motioner 

20. Övriga frågor 

21. Mötets avslutande 

 

  



 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 
Styrelsens för SPHK:s distrikt Mälardalen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden  

2017 01 01 - 2017 12 31 

 

Styrelsens har haft följande sammansättning: 

 
Ordförande:  Helene Larsson 

Vice ordförande: Roger Alm 

Sekreterare:  Eva Zandstra 

Kassör   Helene Werner 

Ledamöter:  Jeanette Engström Edlund 

 

Suppleanter:  Nicole Fohrs och Gabriella Nordgren (t o m juni 2017) 

 

Revisorer:  Frank Ouchterlony och Helene Ouchterlony 

Revisorsuppelant:  Tomas Dahl och Pernilla Gereflod 

 

Valberedning:   Charlotta Ludwigsson och Eva Ohlsson 

 

Arbetsgrupper utanför styrelsen: 

Utställning:   Jeanette Engström Edlund, Eva Skullman och Linda Almquist 

 

Aktiviteter: 

Utställningar: 

Distriktet har haft två utställningar under året,  

Ånnaboda 25/5, 114 st anmälda hundar med Göran Hallberger (siberian husky) och Ralf Campbell 

(samojed, alaskan malamute och grönlandshund) som domare.  

Missmyra (Åtvidaberg) 7/10, 80st anmälda hundar med Jahn Stääv som domare på samtliga raser. 

 

 I Ånnaboda hade distriktet även egen försäljning av fika, vilket var uppskattat. 

 

Grönt kort-kurs hölls 10-11 november på Fjällnora friluftsgård med Amanda Gardelin som 

kursledare. Kursen var även öppen för icke medlemmar och blev fort fulltecknad. 

 

CUA utbildning I SKK:s regi : Jeanette Engström har gått utbildningen och är nu certifierad 

utställningsarrangör. 

 

Klubben har inköp 2 st nya utställningstält, då de gamla var trasiga. 

 

Klubbens hemsida (www.sphk.se/malardalen) har uppdaterats vid aktiviteter och behov 

 
Övrigt: 

Sammanträden Styrelsen har hållit 5 protokollförda telefonmöten samt konstituerande möte 

den 5/4. Styrelsen hade även en arbetsdag 9/12 i Kista.  

 

Medlemsantal Antal medlemmar per den 31/12-2017 var 250 st 

 

Ekonomi Den ekonomiska ställningen framgår av separat redovisning. Klubbens löpande 

utgifter har finansierats bl a genom medlemsavgifter/bidrag från SPHK-C och 

inkomster från utställningar. I övrigt hänvisas till bokslutet. 



 

 

 

 

TACK TILL ALLA MEDLEMMAR FÖR DET GÅNGNA VERKSAMHETSÅRET. 

VÄL MÖTT TILL NÄSTA. 

 

 

 
 

 

 

Helene Larsson 

ordförande 

 

 

 

 

 Roger Alm Eva Zandstra Helene Werner 

 vice ordförande sekreterare kassör 

 

 

 

 

Jeanette Engström Edlund Nicole Fohrs 

                                                ledamot                                            suppleant 

    

  



 

  



 

 
 

 

 
 

 

  



 

 
VERKSAMHETSPLAN 

Preliminär verksamhetsplan för SPHK:s distrikt mälardalen verksamhetsåret 2018 

 

2 st officiella utställning kommer att anordnas;  

Ånnaboda den 10/5 med Eva Wistrand (alaskan malamute, grönladshund och samojed) och Annica 

Uppström (siberian husky) som domare.  

Eskilstuna den 6/10 med Mats Jonsson och Hannie Vink som domare, den utställningen är flyttad 

från Missmyra (Åtvidaberg) till Eskilstuna. 

 

Från och med höstutställningen ska styrelsen arbeta för att vi ska kunna använda oss av SKK 

internetanmälan i samband med anmälan till utställningar. 

  
Gröna kortet kurs; 24-25 mars i Fjällnora samt ev. anordna under hösten, då intresset är stort för 

dessa kurser. 

Föreläsning 7 april i Upplands Väsby  “Det goda hundägarskapet från desperation till inspiration”  

 

Styrelsen planerar för en prova-på-dag/aktivitetsdag under våren samt under hösten planera för 

barmarksträning/tävling. 

 

Styrelsen kommer verka för att uppmuntra medlemmarna att lägga ut och bjuda in övriga 

medlemmar till sina egna planerade träffar/aktiviteter via t ex facebook, hemsidan. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 


