
Styrelsemöte i Sollefteå 24/8-2012

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet

2. Närvaro samt röstlängd
Camilla Eklund, Brenda Golverdingen, Ulrica Sehlin och Nisse Uppström

3. Val av sekreterare, justerare 
Ulrica Sehlin blir vald som sekreterare och Brenda golverdingen blir vald som justerare

4. Genomgång av föregående protokoll
Ordföranden går igenom föregående protokoll.
Konrad har nog inte kollat upp om skotrarna och inte vilken skoter som blev reparerad. Samt om 
chipläsaren som finns hos Jessica Nääs.
Brenda ska maila en kopia på skuldebrevet på lånet från SPHK centralt till Camilla.
Sofia ska kolla upp angående trisslotterna vi har inte fått något svar av henne om dom. Sofia ska även 
kolla upp om fler vill prenumenera. 

5. Tävling 
KM vilket datum? Arrangörsgrupp? (Pernilla West, Louise Bonta och Kirsten Poulsen 
har anmält sig frivilliga). Sammarrangemang med JFSHK och SH klubben.
PM 2013 lämna besked senast 1/11 till SPHK centralt. 
Kolla medlemskap mot medlemslistan då licenser har betalts in eftersom licensen annars 
inte är giltig om du inte har medlemskap i den klubb du ansöker om licens. SH klubben 
önskar rookie/ motionsklass på tävlingar.

Styrelsen beslutar att KM i Strömsund blir den 19-20e januari 2013.

Styrelsen beslutar att Pernilla West, Louise Bonta, och Kirsten Poulsen är en del av den nya 
arrangörsgruppen för tävlingar.
Brenda ska ta kontakt med Björn Ramström och Niklas Andersson och höra om dom vill vara med i 
arrangörsgruppen.
Camilla ska ta kontakt med Alf Halen och höra om han är intresserad att vara med.

Styrelsen beslutar att  säga nej till PM 2013 Ulrica meddelar detta till SPHK centralt.

Brenda ska kontakta Freddie Åkerlind så att hon får aktuella medlemslistor.

Styrelsen beslutar att försöka anordna rookie/motionsklass i samband med tävling.

6. Utställning
Medlemskap krävs inget annat gäller. Inga förändringar bör ske efter ansökan om utställning inkommit 
till utställningssekreteraren Linda.
SH klubben önskar rookie/ motionsklass på tävlingar.
Önskas domare till utställning som inte finns på listan för rekommenderade domare av varje rasklubb 
måste ansökan/kontakt göras till respektive rasklubb. Säger rasklubbarna nej och domaren används ändå 
har SPHK centralt rätt att sanktionera distriktsbidraget.
2013-05-19 utställningen flyttas förmodligen till ÖN beslut inväntas från SKK samma gäller för 
utställningen 2014-05. I höst söks för 2015 och då söker vi för dubbelutställning på hösten enligt 
tidigare beslut.

7. Arbetshelgen
Camilla berättar om arbetshelgen.
Viktiga datum 1/11-2012  inkomma  med förslag till ny tävlingssekreterare. 1/8 varje år är sista 
inskickning till tävlingskalendern komplettering går att göra om nya arrangemang dyker upp. Stora 
arrangemang som tävlingar mm ska in.

8. Ungdomsverksamheten 
Ny ungdomsledare Dalia Ramström.



Ungdomsträff i preliminärt den 5-6e januari 2013 i samarbete med Karitta Ryttinger, övriga distrikt och 
rasklubbar är välkommna.
Ulrica tar kontakt med Carin och får svar på om hon vill fortsätta med ungdomsgruppen ser även till att 
kontakten mellan Carin och Karitta fungerar.

9. Aktiviteter 
Nyårsträff i Strömsund 30/12 Kirsten Poulsen (Alaskan Malamute) håller i det.
Dragträff för nybörjare även rutinerade såklart välkomna i Nordmaling datum ej fastställt Erika 
Eriksson (Samojed) håller i det.

10. Skulden till paret Nordlöf
Meddelande från gruppen tillsatt att arbeta med skulden till paret Nordlöf. 
Utbetalt till paret Nordlöf 80 000kr skuld kvar 112 000kr.

11. SDSF
Stämman är den 27/10, SPHK centralt önskar vi ska alla skicka en varsin representant 
för att ta del av och vara med och rösta. Ska vi skicka en representant och isf vilken?
Årsredovisningen ska skickas in senast 15/10 till SDSF för att bibehålla 3 röster. 
Motioner ska in senast 30/6.
Styrelsen beslutar att ordföranden Camilla Eklund åker. Camilla bokar en flygbiljett till SDSF stämma.
Brenda skickar in årsredovisningen.

12. Bidrag, ansökningar mm.
Distriktsbidraget blir i år 8130kr för att vi har 315 medlemmar. 
LOK stödet, krävs för att få idrottslyftet, den fås för ungdomsverksamhet och söks iva 
idrottonline 2ggr /år. Utse någon ansvarig som sköter detta.
Aktivitetsfonden, sök före! Förlustbidrag ½ förlusten dock max 3000kr.
Styrelsen beslutar att Brenda sköter detta.

13. Polarhunden och fortsatt presentation av styrelsens medlemmar. Glöm ej! Vem skriver i 
nästa nummer?
Brenda skriver i Polarhunden nr 5

14. Övriga frågor

Konrad avsäger sig sina uppdrag.
Styrelsen beslutar att tävlingsraarangörsgruppen tar över hans uppdrag inom tävling.

15. Nästa möte blir hos Brenda den 17/11 2012

16. Mötet avslutas

Ordföranden Camilla avslutar mötet och tackar för denna gång

…………………………….

Ordförande Camilla Eklund

Vid protokollet                                                                          Justerare

………………………………                                                 ………………………………………
Ulrica Sehlin                                                                                        Brenda Golverdingen


