
Protokoll för styrelse möte i  
SPHK Övre norra  

 

Tisdag den 11-03-2013 via telefonmöte kl 20,30  
§ 1: Mötets öppnande; närvaro; Helen, Ele, Ulla, Sofia, Agge, Elina, Eva, 	  
 § 2 : Val av mötesordförande och mötessekreterare samt justeringsman.	  
Mötesordförande: Helen, Sek:sofia, Justerare: Ele 
§ 3: Ekonomi och eventuella brev	  
Saldo just nu i klubben 71 585 kr men då har inte fakturan för Årrenjarka kommit, samt 
saknas fakturan för t-shirts så det kommer. 
§ 4 : Sumering av Kiruna dragmeritering	  
Alla hundar representerade, en av B-spannen som klarade dragprov 60, 4 av 5 hundar 
som klarade meriteringen dp 10. För C-hundarna gick det också bra.  
Trist med lågt antal startande, kanske avvakta med meriteringarna en tid framöver.  
§ 5: . Sumering av Årrenjarka träffen	  
Flöd och snö gjorde det tungt men populärt med två fulla stugor, finns redan önskan om 
återkommande träff nästa år. Kanske vi ska göra det till en tradition? Beslut om att så 
länge vi har den här ekonomin i klubben så ska vi fortsätta med träffen under feb/mars.  
§6 : Valberedningen/Årsmöte 	  

Besluat om årsmöte onsdag den 23:de april i Boden hos Helen, kl 18:30  

Verksamhetsberättelsen och det som behövs läggas ut på hemsidan ordnas och läggs ut 
tre veckor innan. 

Fika ordnas av Helen, blir det stressigt så säger hon till. 

§ 7: Övrigt	  

Utställningen är den 18 maj, annons måste med i nästa polarhund, manusstopp den 22 
mars. Eva ordnar med annons.  

Eva håller på att boka resa för domaren. 

Ele har en del priser, Sofia kollar med hundfodersäckar.  

Sofia kollar om det är möjligt att vara på Sinavallen under utställningen om alt till 
utställningsplats istället för Sjulnäs.  

Gällande hemsidan kollar Eva återigen vad vi ska göra för att få en fungerande hemsida, 
vi måste få igång denna sida så att den blir upptaderad.  



§ 8: Nästa styrelse möte	  

Årsmöte 23/4 samt efter årsmötet 6/5 kl 20;30  

§ 9: Mötets avslutande kl: 	  
 

Mötesordförande: Helen Söderström 
 
 

_______________________________ 
 
 

Sekreterare: Sofia Brännström 
 
 

________________________________ 
 

Justerare: Elisabeth Lönnberg 
 
 
_____________________________________ 
 
 

	  

 

	  


