
PROTOKOLL

Konstituerande möte med styrelsen för Svenska Polarhundklubben den 21 maj 2011 
i Simmatorp

NÄRVARANDE
Tjänstgörande Övriga närvarande
Per Agefeldt, ordförande Linda Almquist
Agneta Nilsson Hörnlund Anders Hörnlund
Ninni Hjortvall
Freddie Åkerlind
Tobias Mårtensson, AM
Pernilla Persson, SH

§ 1 Protokolljusterare
Freddie Åkerlind utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Styrelseposter
Ninni Hjortvall utses till vice ordförande.
Gunilla Mellgren utses till kassör.
Agneta Nilsson Hörnlund utses till sekreterare.

§ 3 Arbetsutskott
Ordförande Per Agefeldt, vice ordförande Ninni Hjortvall, kassör Gunilla Mellgren, 
och sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund utses att ingå i styrelsens arbetsutskott.

§ 4 Firmatecknare
Ordförande Per Agefeldt och kassör Gunilla Mellgren utses till firmatecknare med rätt att var 
för sig teckna klubbens Plusgiro och bankkonton.
 
§ 5 Övriga poster
Malin Sundin utses till tävlingssekreterare.
Linda Almquist utses till utställningssekreterare.
Freddie Åkerlind utses till medlemsansvarig.

§ 6 Inkomna skrivelser
Rasklubben för siberian husky har skrivit till styrelsen angående problem att få ansvariga och 
funktionärer till sin utställning i september 2011. Styrelsen anser att allt ska göras för att 
kunna genomföra utställningen 2011. Om problemen kvarstår finns möjlighet att 
ändra utställningsprogrammet för 2012 till och med den 1 oktober.

Rasklubben för alaskan malamute har skrivit till styrelsen om hanteringen av förslaget till nya 
meriteringsregler. Förslaget är inskickat till SKK. Ordförande får i uppdrag att besvara 
skrivelsen.



§ 7 Bidrag till VM
SKK har beviljat SPHK bidrag om 25 000 kr för sina deltagare i VM i Norge. SDSF hade 
tagit ut landslagsåkare till sprint och medeldistans men inte till långdistans. SDSF står för 
landslagsåkarnas anmälningsavgift, resor, boende mm.

Styrelsen beslutar att fördela pengarna så att landslagsåkarna får 1000 kr vardera och 
deltagarna i långdistans får dela på resten dvs cirka 2 600 kr vardera.

Noteras att sekreteraren inte deltar i beslutet.

§ 8 Avelskonferens
Diskuteras den planerade avelskonferensen ”Den arbetande polarhunden” augusti 2012. 
Styrelsen uppdrar åt arbetsgruppen att tänka stort och brett. Möjligheten att hitta bra svenska 
och internationella föreläsare ska undersökas. Detta medför att vissa föreläsningar kan bli på 
engelska.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Per Agefeldt Freddie Åkerlind
Ordförande  


