2014-05-04

Protokoll
Styrelsemöte SPHK Mälardalen 2014-05-04
I Surahammar
Närvarade:
Petra Dalenklint
Evert Larsson
Monica Larsson
Anders Ryttinger
Jo-Ann Norén (ers.ord.ledamot)
Lars Jämtsved (ers.ord.ledamot)
Robert Frick (webbmaster)

§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

§2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg §12.Trasig klocka.

§3. Val av justerare
Jo-Ann valdes att justera protokollet.

§4. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§5. Kassörens rapport
Evert har nu äntligen tillgång till kassan.
Tillgångar 41 000 kr samt 1 600 kr på väg in.

§6. Avrapportering från dragträff 20/4
Anders berättade om att det var en varm dag och att det var 11 st deltagare och att det fanns 3
slingor att köra 7, 13, 20 km. Alla var mycket nöjda och hoppades att det kommer flera
dragträffar.

§7. Ånnaboda
Jo-Ann kontaktar Linda ang kontroll av medlemskap i SPHK samt hur hon vill ha
redovisningen av betalningarna till kassören.
Bestyrelse: Petra tar kontakt med några föreslagna personer. Beslutades att betala 500 kr för
tillstånd för försäljning i Ånnaboda. Anders undersöker om att söka bidrag för kostnaden av
föredraget om Gösta Karlberg håller.
Petra kontaktar Helene Larsson angående matförsäljningen.
Sponsring: Evert och Robert (webbmastern) fixar sponsorernas logotyper till Hemsidan &
Katalogerna.
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§8. Midnattsrace
Evert skall åter igen försöka få tag på Kjell Forsberg i Västerås kommun angående spår.
Förslag på datum 20-21/9 eller 25-26/9
Anders och Evert fick i uppdrag att ta reda på vad som gäller ang försäkringar, veterinärer,
tävlingsledare etc.

§9. Välkomsttext till nya hemsidan
Lars lämnade ett förslag på text men återremitterades ärendet för omarbetning.

§10. Policy för Facebook-sidan
Lars har inte inkommit med något förslag till Policy. Bordlades därför till nästa möte.

§11. Aktivitetsträffar
Jo-Ann
Jo-Ann
Jo-Ann
Jo-Ann

Tipspromenad
Ånnabodasjön
Sök och blodspår (augusti – september). Lars tar reda på regler om blodspår.
Kurs i Skidteknik i Ånnaboda till våren 2015.
Förslag till instruktör Hasse Pettersson

§12. Trasig klocka
En trasig klocka, det beslutades att den skall lagas.
Helene O tar med sig klockorna till Ånnaboda.

§13. Material
Skyltarna finns nu hos Anders
Genomgång och fördelning av det som har hämtats hos Britt.
2 nät finns hos Kjell, Petra kontaktar honom.

§14.Nästa möte
Onsdag 2014-06-04 kl 19.00 telefonmöte

§15. Mötets avslutande
Ordförande tackade och avslutade mötet.

Mötesordförande

Justerare

Sekreterare

Petra Dalenklint

Jo-Ann Norén

Monica Larsson

