
Sekreterare Sandra Tellström 
 

SPHK rasklubb för Alaskan Malamute 

Styrelseprotokoll 

Datum: 2015-05-05 S.T. 

 

Närvarande: Michelle Ohlsson. Sandra Tellström. Therese Lindman. Frida Björkman. Ida Thörnwall. 

Frånvarande: Birgitta Karlberg.  

1. Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppet av ordförande Michelle Ohlsson 

 

2. Val av sekreterare och justerare 

Sandra Tellström väljs till sekreterare. Therese Lindman väljs som justerare.  

 

3. Aktiviteter 

A. Björnrundan 

Eftersom platsen som rasklubben tidigare har haft Björnrundan på numera är bokad av 

en annan draghundsklubb för att hålla en barmarkstävling, så har vi tyvärr inte tillgång till 

platsen längre. Styrelsen har därför börjat reka andra platser att hålla vårt arrangemang 

Björnrundan på. Lite olika förslag finns som ska undersökas. 

 

B. Specialen 

Annelie Carlsson har erbjudit sig att fortsatt vara behjälplig i specialen 2015. 

Planeringsarbetet fortskrider. 

 

C. Sommaraktivitet 

En vandringsled på 18 km har undersökts i södra Sverige för en gemensam klövjetur med 

hund under sommaren. Möjlighet till att tälta finns givetvis om man inte vill gå hela leden 

under en dag. Inbjudan till arrangemanget kommer snart!  

 

 

4. Arbetshelg 16-17 maj i Sulviken 

På grund av olyckliga omständigheter då flera inte kunnat delta på arbetshelgen har styrelsen 

valt att boka om arbetshelgen i hopp att få ett större deltagande. Förslag på två olika datum 

har getts för att se när flest kan delta. Ett förslag med möjlighet på att även förlägga den till 

Stockholms området finns. 27-28 juni alternativt 8-9 augusti. 

  

5. Styrelsemöte SPHK 

Rasklubben har getts möjlighet att skicka en representant till ett styrelsemöte där remiser till 

årsmötet kommer att avhandlas samt meriteringsregler. Styrelsen har bett Christer Afseér 

om han har möjlighet att deltaga som klubbens representant vilket han tackat ja till. Då 

Christer sitter i gruppen för framtida meriteringsregler är han välinsatt i frågorna. 

 

6. Inspirationsfilm 

Medlemmarna ska uppmanas igen att skicka in sina tips och råd för hundkörning, samt film 

och bild material. Uppmaningarna sker via Facebook och hemsida. 



Sekreterare Sandra Tellström 
 

 

7. Övrigt 

Skapa en e-post lista för alla medlemmar för att kunna göra utskick i relevanta frågor. 

Efterlysningar på medlemmars e-post adresser görs på Facebook samt hemsida. 

 

8. Nästa möte 

25 maj 20.15 

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande Michelle Ohlsson avslutar mötet. 

 

 

______________________________________  ______________________ 

Justerare Therese Lindman   Datum 


