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Protokoll 
 

Styrelsemöte SPHK Mälardalen 2014-02-03 

Telefonmöte 

 

Närvarade:                        Frånvarande:    

Petra Dalenklint    Anders Ryttinger 

Monica Larsson 

Evert Larsson 

Jo-Ann Norén (ers.ord.ledamot) 

Lars Jämtsved (ers.ord.ledamot)  
 
 

§1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet. 

 

§2. Godkännande av dagordning 
Tillägg på 9f angående sponsorer. Dagordnigen godkändes med tillägget. 

  

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

 

§4. Föregående protokoll 
Protokoll från 2/1, läggs till handlingarna. 

Protokoll från 20/1, läggs till handlingarna. 

 

§5. Rapport från polarhunden, inskickat material 
Petra har skrivit en Ledare.  

En presentation av nya styrelsen. 

Annons ang utställningen Ånnaboda. 

 

§6. Face Book-sidan 
Beslutades att Petra, Lars och Monica valdes till administratörer. 

Det skall vara samma information som finns på SPHK:s hemsida. 

Beslutades att läsa SPHK.s policy angående Sociala medier (etiska reglerna). 

 

§7. Nya hemsidan 
 Det beslutades att vi ska hålla ett möte med webmaster angående nya hemsidan. 

 

§8. Inventarier 
Till hjälp har vi fått en inventarielista av Sig-Britt Nyström. 

Det beslutades att Evert skall upprätta en inventarielista med hjälp av styrelsen. 
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§9. Ånnaboda 
 

a) Rapport från utställningskommitén 
Det beslutades att Eva Skullman ska ingå i Utställningskommitén. 

Jo-Ann kontaktar Ann om rosetterna. 

 

b) Föredrag  
Det är klart att Gösta Karlberg åtar sig att ha ett föredrag om en Grönlandsresa. Evert 

skall åter ta kontakt med Gösta ang tid för föredraget. 

Gösta vill ha endast reseersättning, Petra tar kontakt med Centralstyrelsen om det.  

 

c) Årsmötet, SPHK C 
Petra undersöker om lokal är bokad samt kostnad. 

 

d) Övriga aktiviteter 
Det beslutades att Helene Larsson ordnar med Lunch servering. 

  

e) Budget 
Det beslutades att Evert skall göra budget. Petra och revisorerna stöttar. 

 Jo-Ann kontaktar Linda och Ann Engström om kostnader för tidigare utställningar. 

 

f) Sponsorer 
Evert, Monica, Petra samt Jo-Ann tar kontakt med tilltänkta sponsorer. 

Petra och Jo-Ann huvudansvariga.  

 

§10. Aktivitetsträffar 
Jo-Ann tar kontakt med Karlskoga Brukshundklubb om vi kan ta del av deras 

aktiviteter. Inga övriga träffar är planerade för tillfälligt. 

 

§11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

§12. Nästa möte 
Måndag 2014-02-24 kl 19.00 

 

§13. Mötets avslutande  
Ordförande tackade och avslutade mötet. 

 
 

Mötesordförande  Justerare         Sekreterare  
 

 

Petra Dalenklint           Lars Jämtsved        Monica Larsson 


