
 
Styrelsemötes protokoll fört vid SPHK Övre Norra  
Telefonmöte, Torsdag  7/1 - 08 kl.19.01  
 
 

 
Närvarande:  Anna Kuru, Anna Sandström, Micke Sandin, Elisabet Lönnberg, Eva Nätteldal, 

Agneta Henriksson och Johanna Adolfson 
 
 

 

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

 
 

2. Protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Agneta Henriksson 

 
 

3. Dagordning   
Dagordningen godkändes utan ändring eller tillägg. 
 

4. Hemsidan 
Styrelsen konstaterar att uppdatering av hemsidan sker snabbt. Nya forumet är nu 
ute och under prövning. Vi ger det en månad för testkörning och inlärning. Birgitta 
skall få en inloggning också baserad på vår mailadress då användarna är knutna till 
mailadresser. 
Eva lägger upp en ny sida om utbildning där medlemmar kan få ”önska ” vad de vill 
ha i utb. väg och när intresset är tillräckligt stort så kan man fixa en kurs. 
Ansvarsområden uppdateras så även kontaktuppgifter. Ny benämning; En 
Kontaktperson nära dig….. 

 
 

  

5. Inkomna Brev 
Inga brev att redovisa denna gång. 

 
6. Årsmötet 

Mötet beslöt att sätta in att Matti tackade ja till platsen i valberedningen som vi 
pratade om på årsmötet.  
Möteshandlingarna skall vara inskickade till CS senast en månad efter årsmötet. 

 
7. Budget för 2008 

Anna tar kontakt med Anette så vi får satt oss och gjort en budget för 2008, det är 
brådskande.  
 

8. Kiruna Snowdog 
Vi har fått positiv respons på arrangemanget. Men också en negativ utställare. Hon 
var inte nöjd med domaren. Utvärdering skall lämnas till festivalgeneralen. Johanna 
sätter ihop den. Vi anser att det var bra kontakt med kommunen och de gjorde 
mycket för oss. Utan deras reklam hade vi inte fått så många som 45 hundar!! 
Utställningen gick med + då festivalen sponsrade oss med 1500:-  
Vilket täckte domarkostnaderna. 
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9. Dragprov för Malamuter 

Styrelsen anser sig inte ha tillräckligt med underlag för att kunna besluta om vi skall 
stå bakom ett dragprov eller ej. Det vi dock med majoritet kan säga är att de flesta i 
styrelsen inte har tid att ställa upp som funktionärer på detta prov då det är kort om 
förberedelsetid. Vi beslutar att skicka tillbaka frågan till Marit Kangas som får fylla 
på med en ekonomisk kalkyl så fort vi får hennes svar träffas vi för ett snabbt 
beslutsmöte om vi ställer oss bakom eller ej. 

 
10. Utbildningar 

Denna får en egen sida på hemsidan se punkt. 4 
Vi har fått förfrågan från en medlem Jeanette Palmblad, om att få gå 
utställningsutbildningen genom oss. Och Styrelsen kom överens om att det är helt 
ok. Jeanette själv ordnar betalning och dylikt.  
Eva, Elisabeth och Anna S. kommer att gå kursen senare i vår. 
 

11. Nya meriteringsregler. 
Mötet beslöt om att låta var och en av medlemmarna själva skicka in sina åsikter om 
nya meriteringsregler. Grunden till detta är att vi som styrelse tycker att det är 
medlemmarnas sak att yttra sig om då åsikterna lätt kan vara spretiga och gå isär. 

 
12. Material till Polarhunden 

Viktigt att skicka in materialet till Polarhunden i tid. Även styrelsen skall skicka in 
en presentation av sig själva. Maila det till Redaktören. 
 

13. Övriga frågor 
Vi pratade runt kommande dragträffar samt hur locka nya medlemmar. 

 
14. Mötets avslut 

Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet 
 
 
 
 

 
 

_______________________________  ______________________________ 
Anna Kuru     Johanna Adolfson 
Ordförande                                                          Sekreterare 
 
 

_______________________________ 
Agneta Henriksson 
Justerare 


