Styrelsemöte, 6/4-2013 - Vigge
§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§2

Närvarande & röstlängd
Närvarande:
Ordförande Alf Hallén, Sekreterare Ann-Marie Bruce Sahlberg, Ledamot Jan-Olof
Högström, 1:e Suppleant Emanuel Fagerberg och 2:e Suppleant Marie Israelsson.
Frånvarande:
Vice ordförande Camilla Eklund och Kassör: Brenda Golverdingen.

§3

Val av sekreterare & justerare
Ann-Marie Bruce Sahlberg valdes till sekreterare och Jan-Olof Högström valdes till
justerare.

§4

Fastställande av dagordning

§5

Föregående mötesprotokoll

§6

Ekonomisk rapport
Styrelsen inväntar Brendas medverkan för rapport om den ekonomiska redovisningen.

§7

Rapporter
Inga övriga rapporter fanns att meddela

§8

KM-Lillholmsjö
Ett bra arrangemang från klubbens sida. Förslag på förbättringar till nästa KM:
 Något fler funktionärer behövs (2-3 st).
 Sträckor vid meriteringstillfällen måste ses över om/när det skall göras då det ej
är bra med för många spår.
 Slå ihop dam- & herrklass i nordisk stil.
 Hantera barn/ungdom bättre genom att ha deras prisutdelning separat och först.
 Pris till alla barn & ungdomar.
Datum och plats för nästa KM ej fastställt

§9

Motioner
 Inga motioner har inkommit från medlemmar
 Styrelsen beslutar, med 4 röster mot 1, att insända en motion till Svenska
Polarhundsklubbens årsmöte angående frågan om SPHK’s återinträde i WSA.
 Styrelsen beslutar enhälligt att insända en motion till Svenska
Polarhundsklubbens årsmöte angående frågan om att flytta
Polarhundsmästerskapet till valfri vecka.

§10 Nya medlemmar
Nya medlemmar skall kontaktas personligen per telefon för att hälsas välkomna till
klubben. Detta kommer att skötas av Ann-Marie.

§11 Praktiska frågor efter årsmötet
 Dahlia Ramström, Anna Kårwik och Gabrielle Berglund skall, av Alf, tillfrågas
om de kan bilda en arbetsgrupp för ungdomsverksamheten.
 Jan-Olof åtar sig att undersöka frågan om Webmaster med Pernilla Wikström.
 Alf åtar sig uppdraget som materialförvaltare och skall undersöka försäkring för
snöskotern.
 Alf kontaktar Camilla angående utställningar som är kommande och bokade.

§12 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls 11/5 -13
Samtliga uppdras att läsa stadgarna inför nästa möte.

§13 Övriga frågor
 Styrelsen skall pressenteras i nästa Polarhunden.


Emanuel och Alf åker till Åsarna och undersöker om det går att anordna tävling där



Jan-Olof kollar på förslag på klövjeturer & vinterturer samt eventuell
upptaktsträff i Segersjön i september.
Marie och Ann-Marie undersöker underlag för inskaffande av nya
nummervästar.
Niklas Andersson sponsrar med Start- & Mål-portaler




§14 Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

Justerare

…………………………
Alf Hallén

…………………………….
Ann-Marie Bruce Sahlberg

…………………………
Jan-Olof Högström

