
Styrelsemöte 8/12- 2009 

Närvarande: Anneli Jönsson, Helene Werner, Helene Larsson, Linda Almquist, 

Camilla Dehlin-Johansson, Peter Bengtsson och Kjell Jonsson (delar av mötet) 

Anmält förhinder: Eva Skullman 

1. Mötet öppnas 

2. Till mötesordförande valdes Anneli Jönsson 

3. Till mötessekreterare valdes Linda Almquist 

4. Till justerare valdes Helene Larsson 

5. Dagordningen fastställdes 

6. Föregående protokoll daterat 7-8/11- 2009 

Adress ändringarna till polarhunden är korrigerade. 

7. Rapporter 

a)  Ekonomi 

Lite fakturer har kommit in och allt görs klart inför bokslutet. 

b) Inkommande skrivelser  

Inga inkomna skrivelser 

c) Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser 

d) Furudal.  

Gällande diplomen kollar Helene Larsson och Anneli det samt eventuellt tar kontakt med 

Susanne Davidsson i frågan. 

Anneli kollar om vi kan använda glasen som fina priser. 

Lokalerna är klara. 

Katalogerna trycker Helene Werner. 

Ändring gällande fikat till årsmötet. Det kommer köpas in och göras av klubben själva, det 

blev för dyrt annars. 

Programmet sänder Camilla D-J till hemsidan. 

Lite nya förslag på personer som skall tillfrågas om hjälp mm. 

e) Meriteringstillfällen 2010 

Meriteringstillfällen är efter Lindas datakrasch så äntligen sända till hemsidan för publicering. 

Tyvärr missades polarhunden pga krashen. 

f) Logga 

Loggan är klar. 

Vi tackar Jytte Strandberg för första delen av jobbet samt Birger Voigt för fotografiet som det 

är gjort ifrån, samt Mia Karacs som gjort slutdelen av den nya loggan. 

Linda sänder den nya loggan till hemsidan samt till övriga i styrelsen. 

g) HD statistik 

Sekreteraren skall köpa in ett USB minne för att lindra framtida datakrascher och att 

sekreteraren då slipper förlora så mycket material som det blev nu. 

h) Lathunden 

Den är klar för användning nu. 

i) Visseltofta 

Uppfödarprotokollet från Visseltofta saknas fortfarande. 



j) Föreläsningshelg 

Det har inte löst sig med föreläsare från SKK om avläsning av leder ännu. De jobbar dock 

vidare i frågan. Ingen budget lagd ännu då det beror lite på föreläsaren. 

k) Domarkompendiet 

Lite diskussioner runt en del material i kompendiet. 

l) Årsboken 

Helene Werner har inte jobbat vidare med detta ännu. 

m) Glaukom 

Fortfarande inget hört i frågan från avelsrådet. 

n) Montern 2009 

Materialet är klart till montern men det är lite bekymmer med personalen och hundarna till 

montern. 

o) Forumet 

Diskussion runt forumet och styrelsen säger att det är ok att styrelsemedlemmar skriver i 

forumet som privatperson och ej som styrelsemedlem. 

p) SPHK`s Styrelsemöte 

Anneli saknade sina anteckningar som hon hade skrivit från mötets avrapportering därav fick 

övriga styrelsen ingen rapportering. Vi läste dock protokollet som finns. 

Vi hänvisar till protokollet på SPHK´s hemsida. 

q) Valberedningen 

Anneli skall kontakta SKK i frågan om hur vi skall få ledamöternas val att bli mer omlott så 

inte allas mandat går ut samma år. Anneli har ej fått tag i dem ännu. 

r) Protokollen 

Vidare sändning av våra protokoll skall ske till vår revisor. Ordförande ordnar det. 

8. Nya ärenden 

a) BIR Bruks 

Då SPHK har fastslagit regler för tävlingen om BIR och BIM Bruks för distrikten väljer 

vi att använda samma system i Furudal och Visseltofta för att det skall bli lika 

överallt. 

b) Priser till Polarhundsmästerksapen 

Helene Werner sätter över pengar till Gävle-dala så får de fixa priserna själva. Helene 

W meddelar Cecilia- ordförande i Gävle-dala när pengarna är överflyttade. 

9. Övrigt 

Inga övriga punkter denna gång 

10. Nästa möte 

Nästa möte blir den 12/1- 2010 klockan 19.00 på telefon 

11.  Mötet avslutas 

Anneli tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

________________________  _________________________ 

Ordförande : Anneli Jönsson  Sekreterare: Linda Almquist 

 

 

______________________ 

Justerare: Helene Larsson 



 

 

 


