
Protokoll för styrelsemöte i 

SPHK Mälardalen 

6 september 2016 

 

 
Mötet öppnades av Gabriella, vilken även valdes till ordförande. 

 

Till Sekreterare valdes Eva. 

 

Till justerare valdes 

 

 

Diskussion om midnattsracet. Gabriella uttryckte att det  var svårt att få tag på rätt person i kommunen. Eva 

gör nytt försök. Vi funderade på hur länge skidspåren hålls kvar och vilka av spåren som fungerar även vid 

omkörning. Även diskussion om hur långt innan medlemmarna behöver få reda på datum. 25/3 och 1 april 

sas direkt att vi inte kan ha tävlingen, innan jul blir även för snabbt inpå för att planeringen ska hinnas med. 

Eventuellt kan vi hålla årsmöte i samband med tävlingen för att locka mer folk, Gabriella ska kolla upp 

regler för detta. 

 

 

Check av Missmyra- utställningen/ vagnsrace. Önskemål om att fler från styrelsen skulle ställa upp som 

funktionärer till vagnsracet, Gabriella, Jeanette och Helene kommer att vara på plats på söndagen. 

Diskussion om vi kan ha vagnsracet som KM. Gabriella tar med material till draget att låna ut. 

Samma försäljare som vi hade i Ånnaboda kommer till Missmyra och våra vanliga sponsorer är kontaktade. 

Det mesta i planeringen inför utställningen är under kontroll. 

 

 

Grönt kort- kurs nästa helg i Märsta. För närvarande bara 4 anmälda. Kostnaden att hyra Märsta BK är 1000 

kr/ dag så ett extra försök att få några deltagare till ska göras. 

 

 

Vi diskuterade om vi ska anordna ett träningstillfälle i november istället för att hålla tävlingen midnattsracet. 

Förslag kom på 26/11 och ha en första advent- träff med glögg, pepparkakor,   marschaller och ev utklädnad. 

 

 

Förslag om att ha en vintertävling på snö i Hamra kom upp. I januari skulle ett datum kunna vara aktuellt. 

Funderingar kring om ett samarbete med SPHK Gävle- Dala kunde vara något? 

 

 

Det bestämdes att Gabriella och Matilda ska köra de saker, som varit förvarade hos Anders R, till Leo K. De 

kommer överens med berörda parter om ett bra tillfälle. 

 

 

Vi beslutade om att Gabriella blir kontaktperson till Draghundsportförbundet och Eva ansvarig för 

aktivitetskalendern inom vårt distrikt. Eva blir även ansvarig för månadens medlem. Hemsideansvarig för 

distriktet är Lennart. Om det är något vi vill ha upp på hemsidan kontaktar vi honom.    
 

 

Sekreterare 

 

 

Justerare 

 

 

Justerare 


