
Protokoll 

 
Styrelsemöte SPHK Mälardalen 2014-08-20 

                                                       Telefonmöte 

 

 

 

Närvarade:            

Petra Dalenklint                       

Monica Larsson     

Anders Ryttinger 

Evert Larsson 

Jo-Ann Norén (ers.ord.ledamot) 

Lars Jämtved (suppleant) 

 

§1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet. 

 

§2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg punkt 15 om licencer. 
 

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

 

§4. Föregående protokoll 
Föregående protokollen godkännes och läggs till handlingarna. 

 

§5. Ekonomisk rapport Ånnaboda 
Rapporten ej klar men det lutar åt ett positivt resultat. 

 

§6. Välkomsttext nya hemsidan 
Lars förslag skickas till Petra för omarbetning, det nya förslaget skickas till styrelsen för godkännande. 

 

§7. Policy för Facebooksidan 
Lars förslag godkändes och uppdaterar den på Face Book. 

 

§8. Sök- och spårträff 
Få anmälda så träffen blev inställd. Nytt datum är planerat till 2014-11-01. Denna gång skickas annons 

även till Polarhunden. 

 

§9. Rapport från SPHK C-arbetslag 
Ordföranden gav en kort rapport från SPHK C:s arbetshelg. För mer info invänta protokoll från SPHK C.  

 



 

§10. Meriteringsdomare 
Samtliga distrikt och rasklubb får skicka en representant för utbildning. Det beslutades att Linda Almquist 

blir Mälardalens representant. 

 

§11.Utställning Herrfallet 
Boende för domarna är bokade. Helen Larsson ansvarig för matservering samt försäljning av begagnade 

hundsaker, hon behöver hjälp av minst 2 stycken funktionärer. Fler funktionärer krävs även inför och efter 

utställningen. Petra ansvarar för att hitta dessa.  

 

§12. Midnattrace 
Våg saknas, dragkommitén ansvarar för att ta reda på om vi kan låna in en våg. Tävlingsledning samt 

övriga funktionärer krävs. Meriteringsansökan är godkänd av rasklubben för samojed. 

Anmälningsavgiften fastslås till 200 kr för samtliga tävlingsklasser och 250 kr för meritering. 

 

§13. Skatekurs 
Avgiften fastslås till 300kr.  

 

§14. Övriga aktiviteter 
Inget nytt. 

 

§15. Licenser 
Licensperioden har ändrats till kalenderår. Detta skall upplysas om på hemsidan samt på Face Book. 

 

§16. Nästa möte 
2014-09-17 kl 19.00 telefonmöte 

 

§17. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

 

§18. Mötets avslutande 
Ordförande  tackade och avslutade mötet. 
 

 

Mötesordförande          Justerare     Sekreterare  

 

 

Petra Dalenklint               Lars Jämtved                      Monica Larsson 


