2014-02-24

Protokoll
Styrelsemöte SPHK Mälardalen 2014-02-24
Telefonmöte
Närvarade:
Petra Dalenklint
Monica Larsson
Evert Larsson
Jo-Ann Norén (ers.ord.ledamot)
Lars Jämtsved (suppleant)
Anders Ryttinger

§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

§2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3. Val av justerare
Anders valdes att justera protokollet.

§4. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna

§5. Avrapportering inventarier
Petra kontaktar Britt om att hämta material som hon har. Petra gör en lista om vilket
material som hämtats som hon sedan vidarebefordrar till styrelsen.

§6. Avrapportering Ånnaboda
Sponsring
Sponsringsarbetet fortskrider.
Föredrag
Styrelsen återremitterar uppdraget till Evert att ta reda på tidsåtgång för föredraget
och specificera föredragets innehåll. Förslag, max 1 timme, hålls emellan avslutad
utställning och årsmöte.
Lokal
Petra har bokat lokal för årsmötet samt bokat boende för utställningsdomarna.
Budget
Budget arbetet fortskrider

2014-02-24

§7. Nya hemsidan
Det beslutades om att Lars skall utforma en ny välkomsttext.

§8. Samarbete med Karlskoga BK
Det beslutades om att Jo-Ann tar kontakt med kursledaren Hasse Pettersson om en
Skate-kurs som vi ev kan ha i Ånnaboda
Dragkommitén fick i uppgift att lägga fram för- och nackdelar med en
barmarkstävling genom ett samarbete med Karlskoga BK

§9. Utbildningar
Det beslutades att Petra skall undersöka om utbildningar för styrelsearbeten,
valberedning mm.

§10. Aktivitetsträffar
Fjällvandring till hösten 2014 i samarbete Nedre Norra – Mälardalen. Petra och JanOlof Högström är ansvariga för arrangemanget.
Drag kommittén fick i uppdrag att undersöka om det går att anordna ett
meriteringstillfälle för samojed under vår kommande barmarkstävling. Jo-Ann kom
med ett förslag om en plats i Kristinehamn.

§11. Övriga frågor
Evert berättade om att vi eventuellt kunde få sponsring av ett bokföringsprogram
Wisma SPCS och det gäller för hela SPHK. Det beslutades att Evert och Monica
lägger fram detta till SPHK:s huvudstyrelse skriftligen.

§12. Nästa möte
Måndag 2014-03-17 kl 19.00

§13. Mötets avslutande
Ordförande tackade och avslutade mötet.

Mötesordförande

Justerare

Sekreterare

Petra Dalenklint

Anders Ryttinger

Monica Larsson

