
Protokoll för styrelsemöte 2014-11-25 
 
Närvarande: Elisabeth Lönnberg, Lene Krewer, Elina Wanhatalo, 
Agneta Henriksson, Helen Söderström, Boel Malmström, Eva Nätteldal 
 
1 Mötet öppnas ordförande Helen Söderström 
 
2 Val av Sekreterare: Eva Nätteldal 
 
3. Val av justerare: Elisabeth Lönnberg 
 
4. Inkomna brev. 
- Fått påminnelse angående utställningarna, när det gäller rapport om 
oacceptabelt beteende för hund, ska den inte gå via utställningsansvarig i 
SPHK, utan den ska skickas omgående efter utställning till SKK. 
 
5. Ekonomin. 
Inget att rapportera. 
 
6. Valberedningen. 
Helen påminner Marika och Sofi att påbörja arbetet till nästa årsmöte. 
Helen kontrollerar vilka poster som ska tillsättas inför årsmötet 2015. 
 
7. Framtida träffar/aktiviteter 2015 
När det gäller Vindelsälvdraget har vi inte fått in några intressenter ännu, 
vi sätter ut en påminnelse. 
Om inget intresse dyker upp nu, så tar vi upp ämnet på träffen i 
Årrenjarka och försöker med ett team till 2016. 
Gällande dragträffar nu framöver i vinter, kommer vi lägga ut löpande på 
hemsidan och facebook beroende på snömängder. 
Den planerade Hundsimmet i Råneå planeras till Maj månad. Lene får i 
uppdrag att skriva ihop ett förslag och skickar till Web ansvarig för 
publicering på hemsidan och facebook. 
 
8. Klubbjackorna. 
Elisabeth har fått in några beställningar på både vinterjackan och 
skaljackan. Elisabeth begär in en offert på trycket och återkommer med 
kostnadsförslaget.  
 
9. Övriga frågor 
Rutinfråga: Bra om protokollen kommer ut i god tid innan nästa 
styrelsemöte har annonserats. Då de som inte var med vid det aktuella 
styrelsemötet får en chans att boka in tiden för nästa och kunna delta. 



Vi	  måste	  också	  bli	  duktigare	  med	  att	  lägga	  ut	  protokollen	  löpande	  på	  hemsidan.	  
Eva	  N	  har	  fått	  några	  stycken	  som	  hon	  ska	  lägga	  ut,	  men	  de	  måste	  skrivas	  om.	  	  
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