
SPHK rasklubb för Alaskan Malamute
Konstituerande styrelseprotokoll

Datum: 2015-02-22 S.T.

Närvarande: 
Michelle Ohlsson. Sandra Tellström. Tess Lindman. Frida Björkman. Ida Törnwall. Anneli Carlsson.

Frånvarande: Birgitta Karlberg

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppet av ordförande Michelle Ohlsson

2. Val av sekreterare och justerare

Sekreterare: Sandra Tellström.  Justerare: Annelie Carlsson.

3. Konstituering

Vice ordförande: Therese Lindman.  Kassör: Ida Thörnwall. Sekreterare: Sandra Tellström

4. Teckningsrätt

Teckningsrätt ges till ordförande Michelle Ohlsson samt kassör Ida Thörnwall

5. Vakanta poster

 Utställningssektionen saknar en person. En arbetsbeskrivning för uppgiften görs och 
sedan läggs den upp på hemsidan samt Facebook och efterlyser en person till posten.

 Avelsrådet. Anci Emanuelsson väljs in på posten av styrelsen.

 Aktivitetsansvarig. Posten plockas bort då den inte anses fylla sin funktion.

6. Presentation på hemsida, Facebook och Polarhunden.

Styrelsemedlemmarna skriver ihop varsin presentation med bild som läggs upp på hemsidan 
samt Facebook och skickas till Polarhunden

7. Priser

Sekreterare Sandra Tellström



 Årets malamute, årets rockie och årets välgärning.

Det saknas vandringspriser och ”posters”.  Genom att titta i gamla mötesprotokoll ska
vi försöka lokalisera vart de finns.

8. Årets aktiviteter

 Björnrundan

 Malamutespecialen, Annelie Carlsson är intresserad av att vara 
ansvarig/sammankallande 

 Malamuteveckan, Sandra Tellström är intresserad av att vara 
ansvarig/sammankallande

 Snöträffen

 Övriga. En sommarträff samt/och klövjeträff finns intresse för att göra!

Till nästa möte ombeds styrelsemedlemmarna att fundera kring vad de är intresserade av att 
vara sammankallande för samt arbeta med.

9. Arbetshelg

15-17 maj 2015 i Sulviken där det finns konferenslokaler och boende kostnadsfritt för 
deltagarna, samt att de finns möjligheter till fjällvandring och andra frilufts aktiviteter för den 
som vill kombinera nytta med nöje.

10. Övrigt

 Avelsrådet ombeds att tydligare och mer frekvent informera om sjukdomen 
polyneuropati och dess konsekvenser. Så att uppfödare förstår vikten av att testa sina 
hundar.

 Avelsrådet ombeds efterforska fler sociala medier där klubben kan ”annonsera” om 
rasen. 

 Arbetsbeskrivningar. Viktigt att alla känner till sin arbetsbeskrivning.

11. Nästa möte.

15 mars 19.30

12. Mötet avslutas.

Sekreterare Sandra Tellström


