
SPHK rasklubb för alaskan malamute 

Protokoll 2016-12-20
__________________________________________________________________________

 Mötets öppnande

 Närvarande:  Michelle, Tess, Frida, Fanny, Ida

 Val av sekreterare och justerare

o Sekreterare Frida, justerare Tess

 Utvärdering Specialen Vad gick bra? Vad kan göras annorlunda?

o Priserna, bättre tid, städning.

o För styrelsen behöver vi arbeta mer med bestyrelsen tidigare så det inte blir 
så stressigt. Ett tydligare arbetsschema inför specialen behöver tas fram, 
med utgångspunkt i den checklista som finns. Fanny kollar vidare på detta. 

o Förvirring runt priserna, BIS blir det inte när det är en ras bara, det har vi nu 
lärt oss. Många hade gått hem också när det var finaler. Priser delades ut i 
barmarksracet samt sparades till senare. Det blev en del förvirring i 
prisutdelningen. Dock löpte allt på bra. 

o Råd efterfrågas från SPHK ang problemet med vandringspriset som ännu inte
kommit tillbaka.

o Tyvärr var det så halt att många avstod från barmarksracet. 

o Medlemsmötet var välbesökt, mycket trevligt! Allmän städning behöver 
styras upp nästa år, en från varje sällskap bör ställa upp med en person. Så 
går det fortare för alla att komma iväg hemåt. 

o En ny utställningsansvarig behöver vi börja leta efter, som vi kan utbilda. Hur 
ska vi finna denna person? Frågan tas upp på Malamuteveckan nästa gång. 

o Vad tyckte medlemmarna?

o Under mötet var det positiva kommentarer så vi tror att alla var nöjda,
men vi mottar gärna feed back med tips!

o Dock ska skyltningen bli bättre så det är lättare att finna fram. 

 Snöträffen (sista anmälan 27 dec)

o Antal anmälda? Annonsera mera?

o Det kommer fler enl. S-O. Annonsering på facebook, Tess fixar. 



o Middagen är absolut sista datum 27:e. Dock finns möjlighet mot extra avgift 
att anmäla sig senare, i mån av plats. 

o Hur har vi det med funktionärer?

o I förhållande till det anmälningsantal vi har idag kommer vi behöva iaf två till.
Blir det fler kommer vi behöva fler funktionärer. Annonsera efter fler på 
facebook, Tess fixar. 

o Hur ställer vi oss till om man vill meritera flera hundar på DP10? Beror på antal 
anmälda och funktionärer?

o Det går bra endast på fredagen. 

o Budget

o Ida och Tess tar fram det. Michelle kollar upp skoterkostnader.

o Vad behöver fixas?

o Skyltar - ok

o Klocka – Sandra har beställt

o Västarna - ok

o Skrivare, dator - ok

o Middag. Maten kostar 185 kr per person. Vi har gått ut med 235 kr, inräknat 
att vi beställer uppdukning och diskning för 50 kr/person – ok

o PM. Bör förslagsvis gå ut 28/12 som senast! Tess fixar.

 Malamuteveckan – bordlägges till nästa möte

o Lägesrapport. Hur många är anmälda? Vad behöver vi fixa?

o Stämma av med valberedningen

o ”Årets…” priserna, vem tar tag i det?

 Polarhunden

o Nästa manusstopp är i januari (kommer i brevlådan i mars). Tess skriver ledaren. 

o Reportage från specialen och snöträffen försöker vi få in. Michelle skriver om 
specialen och Tess om snöträffen. 

 Kallelse årsmöte

o Klar. Ska ut på hemsidan/facebook.

 Övriga frågor

o Specialen 2019 blir i Backamo

 Nästa möte



o Måndag 2 jan 20.00

 Mötets avslutande

Ordförande: Michelle Ohlsson ________________________________

Sekreterare: Frida Björcman  ________________________________

Justerare: Therese Lindman ________________________________



PM – Tess skriver utkast

Fredag

Förarmöte kl. 15.00

Start 1 DP 10 kl. 16.00

Motionsklass direkt efter sista meriterande spann, med 10 min 
mellanrum.  

Dubbla starter kräver snabbt byte och iväg igen.

Start 2 DP 10 18.00 (med möjlighet för justering av tiden efter alla 
anmälningar inkommit)

Lördag

Förarmöte 08.00

Start DP 60 kl. 10

Start DP10 efter DP 60

Middag kl. 18.00

Söndag

Start DP 60 kl. 09.00

Start DP 10 efter DP 60.

Prisutdelning efter sista målgång. 


