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 SPHK Mälardalen 
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§ 1  Mötet öppnades av Gabriella som även valdes till ordförande. 

 

§ 2 Till sekreterare valdes Eva. 

 

§ 3  Till justerare av protokollet valdes Gabriella. 

 

§ 4  Dagordningen godkändes, med justeringen av extrainsatt § 6: extrainsatt årsmöte. 

 

§ 5 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§ 6 Då Matilda meddelat att hon slutar i styrelsen och vi bara blir fyra kvar, diskuterades om vi måste ha 

 ett extrainsatt årsmöte ganska snart. Datum mellan 9 och 20 januari diskuterades, där 14/1 verkar 

 vara att föredra. Gabriella kollar upp om orienteringsstugan utanför Åkers styckebruk kan vara ett 

 bra alternativ att ha årsmötet i och om något bra datum finns kvar att boka. 

  

§ 7  Tomteracet har för få funktionärer och frågan om att ställa in sent kom upp. Funktionärsfrågan 

 diskuterades, som ett av våra största  problem även för andra aktiviteter.  

 Gabriella handlar det som behövs inför Tomteracet och Eva hämtar sakerna hos Anders R. senast på 

 torsdag. 

 

§ 8 Då Missmyra egentligen inte tillhör vårt distrikt rent geografiskt, diskuterades andra alternativ på 

 utställningsplats. Antalet utställare var färre i år än förra året, antagligen p g a kollision med SM. 

 Maten som serverades var bättre förra året, kändes som att det i år var överpris, något som ska kollas 

 upp mer till nästa år. Fler funktionärer behövs, i år fungerade arrangemanget tack vare att besökare 

 hjälpte till. 

 

§ 9 Planeringen av Midnattsracet står och stampar, men vi vill ändå försöka få ihop något till våren. 

 

§ 10 I samband med det extra årsmötet ska ett träningstillfälle för drag planeras.  

 

§ 11 Vi beslöt lägga planerna med Hamra på is till nästa år, då tiden inte räcker till nu. 

 

§ 12 Information om att Evert fortfarande har tillgång till kontot. Helene ska kolla upp detta och med 

 banken. 

 

§ 13 Mötet avslutades. 

 

 

 

Sekreterare 

 

 

Justerare 


