Styrelsemöte, 15 september 2013
I Kälarne, Nordiska hunds hus.
§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§2

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

§3

Val av sekreterare & justerare
Jan-Olof valdes till sekreterare. På ordförandes förslag så justeras protokollet vid nästa
möte

§4

Fastställande av dagordning

§5

Föregående mötesprotokoll

§6

Ekonomisk rapport - Ingen rapport vid detta möte. Hur kan vi förbättra ekonomin? Alf
undersöker om vi kan sätta plant.

§7

Rapporter
1) Medlemshelg/utställning i Sollefteå (23 Augusti)
Alf rapporterade det blev ett bra arrangemang. Fredagens medlemskväll besöktes av
4 medlemmar.
2) Klövjetur – Vålådalen (29 augusti - 1 September)
Jan-Olof och Marie berättade att arrangemanget blev lyckat med 5 st. deltagare.
3) SPHK arbetshelg
Jan-Olof och Alf åkte ner på arbetshelgen i Ånnaboda. Alf berättade kort om mötet.
Ann-Maries kontaktuppgifter ska skickas till Freddie Åkerlind och Agneta
Hörnlund. Till web-ansvarig för den nya plattformen för NN utses Marie Israelsson.
Fråga till SPHK C; Eftersom bara viss info ska flyttas till den nya
hemsidesstrukturen så är frågan om all gammal hemsides ska info arkiveras
elektroniskt?
4) Ungdomsansvarig
En ungdomsansvarig för NN ska utses. Alf jobbar vidare på det.

§8

Klubbmästerskap v.12
Samkörs med Beaver Trap Trail vecka 12 (2014). Vidare diskussion om distanser samt
gemensam middag. Alf kontaktar Rikard Harrysson. Det ska undersökas om
klubbmästerskapet kan vara rasmästerskap för SH.

§9

Verksamhetsplan 2014
Innehåll diskuterades, bla gemensam träningshelg och tidsträningar.

§10 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls i månadsskiftet okt/nov -13. Tid o plats meddelas senare av Alf.

§11 Övriga frågor
Finns det några utställningsfrågor som vi måste svara på till SKK eller SPHK:s
utställningsansvarige? Frågan ställs till Camilla Eklund.
SPHK NN har en stuga i Häggsåsen söder om Oviken. Jan-Olof undersöker vem som
har nyckeln.
§12 Mötet avslutas
Ordförande

Sekreterare

Justerare

…………………………
Alf Hallén

…………………………….
Jan-Olof Högström

…………………………

