
SPHK rasklubb för Alaskan Malamute 
Styrelseprotokoll (konstituerande) Datum: 2014-02-20 Mötestyp: Skype 

Embe  

 

Sekreterare: Emelie Bengtsson 

Närvarande: Emelie, Christer, Daniel, Birgitta, Annelie 

Frånvarande: Torbjörn, Sarah. 

1. Mötets öppnande 
Mötet förklaras öppnat. 
 

2. Val av sekreterare och justerare 
Till sekreterare väljs Emelie och till justerare Daniel. 
 

3. Årsmötet 
Styrelsen behöver tillsätta ytterligare en person i valberedningen samt en revisor.  
Styrelsen ska arbeta för att tillsätta en aktivitetssektion samt att hitta ytterligare en 
person till utställningssektionen. Det är fördelaktigt om den personen finns i västra 
distriktet då årets special äger rum där.  
Vi behöver även sponsoransvariga för kommande säsong.  
 

4. Konstituering  
Ordförande: Christer 
Vice ordförande: Daniel 
Sekreterare: Emelie 
Kassör: Sarah 
Aktivitetsansvarig: Torbjörn 

 
5. Teckningsrätt 

Sarah Thorsell samt Christer Afséer beviljas teckningsrätt.  
 

6. Nornäsdraget 
Planeringen brast något bland annat då vi fick avhopp med kort varsel från 
tävlingsledningen pga sjukdom och en bil som gick sönder.  
Vågen var sönder och chippläsaren fungerade dåligt, vilket ställde till det något.  
Det var många byten av klasser i sista stund, vilket gjorde att det inte gick att få upp 
startlistorna i tid. Till kommande säsong behöver vi klargöra riktlinjer för ändring av 
klass.  
Det var många som inte hade betalat vid start, vilket vi behöver bli bättre på att 
påminna om till nästa säsong.  
Vi behöver även bli bättre på att ta reda på hur många hundar samt vilken ras tävlande 
har.  
Ekonomin från evenemanget är inte sammanställt än.  
Ninni Hjortvall grep in och gjorde ett fantastiskt jobb med att hjälpa till med 
organiseringen, stort tack!  

 
7. Rapport, Italien 

Annelie rapporterade från den europeiska malamuteträffen. Hon kommer att 
sammanställa en rapport till hemsidan och till polarhunden. En av punkterna som det 
lades stor vikt vid var det arbete med katarrakt som pågår i Europa.  
 

8. Arbetsbeskrivningar 



SPHK rasklubb för Alaskan Malamute 
Styrelseprotokoll (konstituerande) Datum: 2014-02-20 Mötestyp: Skype 

Embe  

 

Sekreterare: Emelie Bengtsson 

Nya förtroendevalda ska få arbetsbeskrivningar skickade till sig.  
 

9. Arbetshelg 
Förslag är 10-11/5.  
 

10. Kontantkassa 
Vi behöver leta reda på vart kontantkassan befinner sig, Christer kollar på detta. 

 
11. Priser från årsmötet 

Årets rookie, årets välgärning och årets malamute ska tryckas upp och skickas till 
pristagarna. Pristagarna och motivering läggs upp på facebook och hemsidan. Emelie 
fixar detta tillsammans med Tess Lindman.  

 
12. Nästa möte 

Om ca 1 månad. 
 

13. Mötets avslutande 
Christer förklarar mötet avslutat.  


