
 
Styrelsemötes protokoll fört vid SPHK Övre Norra  
Telefonsammanträde, Söndagen 10/6 - 07 kl.20.00  
 
 

Närvarande:  Mats Lyngmark, Anna, Kuru, Anette Isaksson, Birgitta Sandin, Elisabeth Lönnberg 
och Johanna Adolfson 

 
 

1. Mötets Öppnande 
Mats öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 
 

2. Protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Elisabeth Lönnberg. 

 
 

3. Dagordning 
Dagordningen fastställdes 
 

4. Viltspårskurs 
5 Hundar är idag anmälda till Viltspårskurs – Introduktion 
Birgitta Sandin kommer vara ansvarig. Info kommer sättas ut på hemsidan om att 
denna är fullbokad, men löpande anmälningar tas in så vi kan köra fler om intresse 
finns. 
 

5. Inofficiell utställning 
Kommer hållas i Måttsund, Luleå. Föreslagen helg: 11-12/8, Söndagen anses var mest 
lämpad. 
Birgitta S kollar upp hyran av platsen. 
Anna K. går igenom utställningslådan och beställer kokarder. En speciell kokard till 
Polarhundarna skall beställas. Även till Norrbottens vinstrikaste, skall det beställas 
kokard. Förslag om färg kommer. 
Mats L kollar domare. 
Johanna A tar hand om annonseringen & PM när allt (När, Var , Hur, Vem) är 
bestämt. Anmälan skall vara bindande. 
Alla delar ansvaret att ragga sponsorer och priser. 

 
 

  

6. Gröna Kortet 
Elisabeth har vart i kontakt med Birgitta Holmgren, ansvarig för slädhundstil i 
Idrottskommittén SDSF som ställde sig positiv till förfrågan om Gröna kortet utb. 
Mötet beslutade att Elisabeth fortsätter arbetet och kollar upp om vi kan ha en kurs i 
södra delen samt en i norra.  

 
7. Officiell utställning 

Ansökan är försenad. Den skickades in till SPHK-Cs i slutet av sommaren -06, men 
har uppenbarligen inte skickat vidare till SKK. Anna K jobbar vidare på frågan  

 
8. Dragprov 

Vi har fått svar från SPHK-Cs där vi fått ett ja på att anordna dragprov, dock med 
andra förutsättningar än i övriga Sverige. Se bilaga.  
Vi finner detta kränkande och skickar ett svar till Cs där vi inte godtar att ha andra 
startförutsättningar. Vi får se hur de ställer sig till detta. 
Elisabet kollar upp bestämmelserna för Samojeder och Anette kollar upp dem för 
Malamuter och Grönländare 
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9. Övriga frågor 

Hemsidan 
För att få en mer levande hemsida bör vi hjälpa våra webmasters med material. 
Ett diskussionsforum skall kopplas till den. Medlemmar efterlyser uppdatering när 
det hänt saker. Önskemål vidarbefodrat till webmaster. Johanna A får åter igen 
uppdrag att uppdatera akuta saker om ordinarie ej har tid. 
 
Handlerkurs 
Både norra och södra delen efterlyser en handlerkurs. Mats kollar upp lämplig tid 
& plats. Dock är det svårt att klämma in en mitt i säsongen. 
 
Presentation 
Johanna tycker att vi skall göra en kort presentation av styrelsen. Material med bild 
skickas till henne. 
 
Klubben i övrigt 
Viktigt att ha en bra anda i klubben, det tjänar vi på och kan även generera fler 
medlemmar. Sätta ihop något välkommen paket? 

 
10. Mötets avslut 

Mats tackar för visat intresse och avslutar mötet 
 
 
 
 

 
 

_______________________________  ______________________________ 
Mats Lyngmark    Johanna Adolfson 
Ordförande                                                          Sekreterare 
 
 

_______________________________ 
Elisabeth Lönnberg 
Justerare 
 
 
 
Tillägg från sekreteraren. 
Originalet med underskrift finns i sekreterarpärmen. 


