Jämtlandsfjällens slädhund klubb
Protokoll för årsmöte 20160416 i Storåbränna.
1. Mötet öppnades av ordförande AnnMarie Palm som hälsade alla välkomna och genom att
uppmärksamma alla duktiga medlemmar som visat fina tävlingsframgångar under det gångna året.
2. Till ordförande för mötet valdes MatsErik Selander och till sekreterare Pernilla West.
3. Till protokoll justerare valdes Gunilla Jonsson och Sander Schevers.
4. Röstlängden justerades till 15 stycken medlemmar.
5. Årsmötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst via hemsidan och Facebook.
6. Dagordningen fastställdes med några tillägg på övriga frågor.
7. Föredragning av årsredovisning med kommentarer av kassör Gunilla Jonsson. Årets resultat är
missvisande på grund av att förra årets förändrade räkenskapsår. Det finns även några andra saker som
gör att resultat är missvisande, se bifogade kommentarer. Klubbstugan är nu betald. Klubben och
Amundsen Race är uppdelade i olika poster. Klubben gör ett plus/ minus resultat. Tankar från kassören
inför framtiden är att det borde skapas en intäkt till kassan som generarar ett mindre överskott eftersom
ett plusresultat är positivt och ger mer resurser till gagn för medlemmarna. Klubben har i dagsläget
56000 kr på kontot. Amundsen Race har 125 000 kr i enskild kassa, alla tre åren har AR gått plus på
grund av sponsor intäkter . Ett annat mål är att öka medlemsantalet, idag finns 49 st medlemmar.
Revisionsberättelsen har avgetts av revisor Kristen Snyder där hon tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
Gunilla Jonsson läser upp denna.
Verksamhetsberättelse föredras av Johan Sernheim. Klubben har haft flera lyckade arrangemang under
året och många medlemmar som tävlat för klubben under året som gått.
8. Beslut:
a) Resultat & balansräkning fastställs av årsmötet.
b) Ansvarsfrihet beviljas för styrelseledamöterna.
9. Medlemsavgifter fastställs att vara likadana som föregående år.
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10. Val av:
a) Till ordförande för en tid av ett år valdes Johan Sernheim.
b) Till ledamöter för en tid av två år valdes Anita WetterBreitenmoser och Paula Mickelsson.
c) Till fyllnadsval för Johan Sernheim, en tid av ett år valdes Jonatan Larsson.
d) Till val av revisor och revisorsuppleant för en tid av 1 år valdes MatsErik Sellander (revisor) och
Pernilla West (revisorsuppleant).
e) Till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år valdes Jimmy Pettersson och JanÅke Persson.
11. Inga motioner har inkommit till styrelsen.
12. Verksamhetsplan för 2016. Deltagare på mötet fick möjlighet att diskutera hur vi vill att
verksamheten ska formas för detta år. En preliminär plan fastställdes men vill medlemmar skapa nya
eller fler arrangemang kan styrelsen kontaktas. Kommande arrangemang:
Vårträff i Stekenjokk under Kristi himmelfärds helgen 5 maj, arr./värd JanÅke Persson.
Västgård Game Fair i Kall 2931/7 i samarb. med SPHK, arr./ värd Malin Aspaas.
Höstträff i Norderåsen, arr./ värd Jimmy Pettersson, AnnMarie Palm och Johan Sernheim.
Luciaträff i Lillholmsjö eller Skärvången, arr./ värd Anita WetterBreitenmoser.
Till styrelsen har det inkommit förslag på att klubbmästerskap borde anordnas vilket diskuteras.
Utvecklingsmöjligheter för detta finns om det finns aktiva medlemmar som vill genomföra och driva
aktiviteterna
Styrelsen får i uppdrag att följa upp hur det ska bli med spårbidrag till träningsspåren i Lillholmsjö som
tillhandahålls av Lillholmsjö gästgiveri. Som medlem är det idag en medlemsförmån att träna gratis på
spåren i Lillholmsjö.
13. Amundsen – Mid Scandinavium Sleddog Race. Diskussion förs om tävlingen ska återupptas under
2017. De flesta deltagare på mötet ställer sig positiva till att nästa års tävling genomförs. Johan
Sernheim och Pernilla West skapar en inbjudan och kallar inom en snar framtid till ett möte/ upptakts
träff för att se hur stort intresset då blir. Styrelsen, medlemmar, aktiva tävlande, skoterklubbar och
intresserade kommer att erbjudas att delta.
14. SDSF nytt. Johan Sernheim informerar från stämman och hänvisar att information finns att läsa på
Svenska draghundsport förbundets hemsida.
15. Övriga frågor
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a) Profilprodukter. Idag finns tygmärken att köpa och beställa via hemsidan och facebook. AnnMarie
Palm distribuerar dem.

b) Hemsida & Facebook. Facebook sidan sköter sig själv. Det är många aktiva där. Diskussioner om
hemsidan. Pernilla West blir ny ansvarig för den.
c) Hundboxar. Frågan om mått för hundboxar diskuteras efter att detta kommit upp på några tävlingar.
Frågan ska diskuteras vidare med Svenska draghundsport förbundet.
d) 
Årsmötet föreslår att klubben ska skicka en motion till SDSFs nästa stämma om att SDSF ska söka
medlemskap i Svenskt Friluftsliv. /GJ 
Klubben föreslår att Svenska draghund sportförbundet ska bli
medlem i Svensk friluftsliv.
e) Hundsockar. Det finns ett stort lager av hundsockar som säljs till förmånligt pris till medlemmar.
storlek medium behöver fyllas på. Nadia CK är ansvarig.
f) Möjlighet att skapa fler klubbrabatter hos olika hundföretag diskuteras och arbetas vidare med.
g) Klubbförmåner ska framgå tydligt på hemsidan.
16. Mötet avslutas av ordförande.

Ordförande

Sekreterare

MatsErik Sellander

Pernilla West

Justerare

Justerare

Gunilla Jonsson

Sander Schevers
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Medlemmar närvarande vid mötet:
AnnMarie Palm
Jimmy Pettersson
Ronja Persson
David Gustafsson
Janne Persson
Nadia CK
Sander Schevers
Pernilla West
Malin Aspaas
Jonatan Larsson
Gunilla Jonsson
Paula Mickelsson
MatsErik Selander
Johan Sernheim
Anita Wetter
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