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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte SPHK Mälardalen 2014-01-02 
IP:Only telefonmöte 

 
 

Närvarande:   Adjungerad:  
Britt Forsgren   Helen Ouchterlony 
Monica Larsson  
Evert Larsson  
Helen Söderlund  
Leo Kirigos  
 
 

§1. Mötet öppnas 
 Ordföranden öppnade mötet och lämnade över till Evert Larsson som mötesordförande. 
 

§2. Val av mötessekreterare 
  Britt Forsgren valdes till sekreterare.  
 

§3. Val av justerare att justera protokollet jämte ordförande 
  Monica Larsson valdes till att justera protokollet.  
 

§4. Justering av dagordningen 
 Dagordningen fastställdes.  
 

§5. Föregående protokoll. 
En justering av punkt 6 gjordes. Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet.  

 

§6. Kassörens redovisning. 
 Det finns 33 800 kronor i kassan. Licenser och avgift för bankkontot är betalda.  

 

§7. Herrfallet 
Britt fått klartecken från Per-Inge Johansson att vara mötesordförande. 
Britt sänder över alla årsmöteshandlingar till mötesordföranden innan årsmötet.  

Helen Söderlund skriver ut budgetförslag för 2014  

Spår för drag: På grund av snöbrist är släd- och pulkakörning inställda, vi kör ett kortare 
barmarksdrag i stället.  

Vem gör vad: Vi hjälps åt, sätta upp tält m.m. Britt går banan och markerar spåret. Britt hör 
med herrfallet om det finns ved till grillen.  

Var och en tar med sig egen förtäring. Vi gör upp eld i en av grillarna på plats 12:00-14:00 
PM till hemsidan, Evert och Monica skriver ihop PM för arrangemanget och sänder över till 
Britt.  



2014-01-07 

 

 
 
 

§8. Priser till Herrfallet tävling och lotteri 
Priser kvar efter utställningen i Herrfallet  
Lotteri: Vi har fått 15 st fribiljetter av Svenska spel till idrottsgalan på Globen dessa kommer 
att lottas ut under årsmötet 7 st biljetter och på startnummer för de som tävlat 8 st biljetter. 
Britt tar med sig priserna.  
 

§9. Kopiering av möteshandlingar. 
20 ex. av årsmöteshandlingarna kopieras upp till årsmötet.  

 

§10. Material som Kjell har (vågen, näten samt skyltar,) 
Evert ringer Kjell och hör efter om han har möjlighet att lämna materialet till Herrfallet.   

 

§11. Övriga frågor. 
Batterier till klockorna köps in, Leo beställer och sänder räkningen till Grönlandshundklubben 

som skall låna klockorna under sitt vinterarrangemang.  

 

§12. Nästa möte. 
Konstituerande möte 2014-01-11  

 

§13. Mötet avslutas. 

 
Justeras:         Mötesordförande   Sekreterare  Justerare 
 
 
 
 Evert Larsson  Britt Forsgren Monica Larsson 


