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 !!!
Närvarande: Camilla Eklund Engvall, Marie Israelsson, Jenny Larsson, Lisbeth 
Brax Olofsson, Börje Jansson. !

1. Mötet öppnades.  !
2. Till mötets ordförande valdes Camilla Eklund Engvall.  !
3. Dagordningen godkändes med två tilläggspunkter på övriga frågor. !
4. Till justerare valdes Marie Israelsson.  !
5. Föregående protokoll lästes upp av Camilla och kontrollerades att vi 

åtgärdat det vi beslutat om. !
6. Saldo på kontot 31187:- Ekonomiska läget stabilt. Mötet godkänner 

rapporten.  !
7. Tillfrågade personer får frågan igen. !
8. Det kommer att tillkomma resultatrapport, balansrapport och rambudget, 

det som dröjer är 2014 års ekonomiska underlag/bokföring. Beslut tas att 
tillfråga sittande valberedning om de kan tänka sig att väljas om, Marlene 
Karlsson och Elisabeth Lönnberg. Styrelsen funderar igenom tänkbara 
personer och vidare diskussion går via mailkontakt.  
Marie Israelsson tar ansvar för kopiering av årsmöteshandlingar och 
transport av dessa till Norråker. Anita skickar handlingar till Dalia för 
utlägg på hemsidan som läggs ut senast 4 veckor innan mötet. I dagsläget 
har inga motioner inkommit. !

9. Intresseanmälningar till meriteringssekreterare/tävlingssekreterare har 
inte inkommit någon. Söker vidare, behov av två personer.  
  

10. Nästa möte via Skype 2/3-2015 kl: 18:00. !
11. A) Hanhundslista: Ska det upprättas en eller inte? Vi vill ha en dialog 

under årsmötet med alla medlemmar som närvarar under mötet. Idéer och 
förslag från medlemmar om detta mottages gärna. Arbetsgrupp/
funktionär som önskar arbeta med detta är ett krav för att det ska 
genomföras i framtiden.    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B) Information om seminariet på Torsö i juni 2015. Stort intresse. Läggs 
ut inbjudan på hemsidan. !
C) Ungdomsstipendiet. 2015, 2016 och 2017 har Börje Jansson fixat en 
sponsor till stipendiet. Den nya sponsorn är Uppsala Taxi – Göran 
Söderqvist. Det tackar klubben enormt mycket för. 
 
D) Vandringspriset i Polarhundsmästerskapet i 8-spanns klassen ska delas 
ut till segrande spann. 2015 var det ingen som startade i klassen. Pokalen 
finns sedan 2014 hos Marie Israelsson. !

12. Mötet avslutades.  
 
 !

Ordförande Sekreterare Justerare 
 
 
 
 
 
Camilla Eklund Engwall Jenny Larsson Marie Israelsson


