Jämtlandsfjällens slädhundsklubb
Årsmöte 2020/09/26, Järvsand
Mötesprotokoll
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Årsmöte öppnas
Val av ordförande för mötet, Mascha Verweij. Hon välkomnar alla och öppnar mötet.
Justerare för mötet: Frida Tenghede och Håkan Eliasson.
Läst upp alla närvarande: vi gick rund bordet och alla närvarande presenterade sig.
Närvarande: Johan Sernheim, Cia Sundkvist, Maria Wetterskog, Kent Henriksson,
Mats-Erik Selander, Håkan Eliasson, Sven Wirén, Maria Karlsson, Carmen Zangs,
Malin Wahlström, Frida Tenghede, Mascha Verweij och Edmond Schoemacher.
5. Dagordningen godkänns.
6. Möte utlyst. Dagordningen till nästa årsmöte ska utlysas via mail till alla medlemmar,
men in nuläget fanns ingen aktuell medlemslista och mötet annonserades via
Facebook och hemsidan. Godkänd.
7. Interimsstyrelsen presenterar sin verksamhetsberättelse (se bifogade PDF).
8. Interimsstyrelsen informerar om klubbens ekonomi. Interim kassör Edmond
Schoemacher berättar om de senaste årsredovisningar som var dåligt uppdaterade
och har gjort ett hästjobb med att reda ut det mesta så att ingående balans för 2020
stämmer. Interim kassören har också skaffat ett webbaserat bokföringssystem, som
används ifrån bokföringsåret 2020.
9. Interimsstyrelsen presenterar klubbens framtid (se bifogade PDF); i grovt delas
framtiden upp i en kortsiktig del (säsongen 2020/2021 som kommer att påverkas
COVID19), och en längre framtid. Konkret förslår interimsstyrelsen minst 2
träffar/aktiviteter i år. Den nya styrelsen ska jobba med den längre framtiden.
10. Val av ny styrelse:
 Ordförande för 1 år: Mascha Verweij
 Kassör för 2 år: Edmond Schoemacher
 Sekreterare för 2 år: Cia Sundkvist
 Ledamöter för 1 år: Johan Sernheim och Frida Tenghede
 1 revisor + 1 revisorssuppleant för 1 år: Mats-Erik Selander och Gunilla Jonsson.
 2 ledamöter i valberedning för 1 år: Håkan Eliasson och Sven Wiren
Håkan och Sven vill också vara med i en aktivitetsgrupp för klubben.
11. Övriga frågor. Vi pratade om idéer ang. klubbens syfte, framtid, osv:
 Mats-Erik vill ha en solidarisk klubb där alla ska känna sig välkomna och där
man lätt kan byta ut folk i styrelsen så att alla känner sig bekväma.
 Johan Sernheim berättar om 30 års jubileum nästa år.
 Sven berättar att Åredalens hund och häst går in med rabatter och kan
sponsra ex tävlingar osv. Mycket uppskattat.
 Malin Wahlström föreslår ett stödmedlemsavgift, att de som vill kan betala en
mindre summa för att stödja klubben.
 Håkan frågar efter stadgarna. De finns på klubbens webbsida.
 Håkan frågar om planering av nya möten. Nya styrelsen planerar ett
styrelsemöte för att bestämma framtiden.





Johan berättar om tidigare Luciaträffar i Lillholmsjö.
Johan tycker det är skoj att klubben drivs framåt.
Mascha informerar och är tacksam att Nadia Kristofferson vill fortsätta sköta
medlemsadministrationen och licenser/avgifter osv.
 Styrelsen välkomnar alla nya idéer och tar med sig allt input när den
bestämmer om nya aktiviteter i nästa styrelsemöte.
12. Nytt styrelsemöte: 18/10 kl 16.00 hemma hos Cia Sundkvist.
13. Mascha Verweij (19700418-4201), väls in som den nya ordföranden i klubben den 26
september 2020, och Edmond Schoemacher (19630205-1450), väls in som den nya
kassören i klubben den 26 september 2020, blir de nya firmatecknare fram till nästa
omval av styrelsemedlemmar. Som nyvald kassör kommer Edmond Schoemacher att
ansöka om tillgång (var för sig) till Jämtlandfjällens Slädhundsklubbs internetbank.
Nadia Chausson-Kristofferson har redan tillgång till internetbanken och får stå kvar
som användare eftersom hon sköter betalningar, medlemsavgifter osv. Anita Wetter,
som var klubbens senaste kassör, ska avföras som firmatecknare.
14. Mötet avslutas
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