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Närvarande: Ankie Laúrsen, Anneli Jönsson, Alexander Ringdal, Carina Cansund, Helena Persson, Helene 
Werner, Rikard Linde,  
Anmäld frånvaro: Sara Månsson, Kjell Jonsson. 
 

§15 Mötets öppnande 
Ordförande Ankie Laúrsen öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

§16 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

§17 Val av sekreterare och justerare 
Carina Cansund väljs till protokollförare och Rikard Linde väljs jämte ordförande  
att justera protokollet. 
 

§18 Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna  
 

§19 Inkomna och utgående skrivelser  
Inkomna mail från medlemmar om Furudal och meritering.  
Motion inkommen från medlem  
Mail från SPHK C sekreterare om HUNDLIVMÄSSAN  9-10/7-22 I Boden  
Polardistans meritering för alla raser SPHK C arrangör. 
Svar till medlemmar om inställt Furudal  

 
§20 Rapport från ordförande, sekreterare och kassör 
Påminnelse om tystnadsplikten i styrelsen och respektive kommittéer.  
Vi kommenterar inte på sociala medier. 
Messengergrupp för alla kommittémedlemmar. Sammankallande i varje kommitté lägger till sina 
medlemmar. 
På förslag att till arbetshelgen även bjuda in kommittémedlemmarna. 
Nästa gång vi har medlemsmöte och tänker ha det digitalt så provar vi med zoom. 
Tidigare ordförande har en handkassa kvar som inte redovisats till kassören.  
Kontakt tas för att åtgärda så denna kommer kassören tillhanda. 

 
§21 Kommittéer 
RAS/avelsfrågor, Anneli, Carina och Elisa är anmälda till helgkursen Diplomerad avelsfunktionär 5-6/2, som 
blir digital. 
 
Utställning, Ann Carlström har tackat ja till att döma utställningen i Furudal 2023  
Degeberga är nästa utställning i 24/4-22 
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Meritering/tävlings, Freddy Åkerlind är bokad till hela Furudalsveckan 2023.  
Klockor behöver köpas in- Anneli kollar upp vilken typ av klockor och pris 
BESLUT - På förfrågan från medlem om att kunna ta över det från Grönlandshund inställda tillfället för Dp10 
i Hamra fattades beslutet att inte bevilja med samma anledning som att Furudal blivit inställt.  
Ny förfrågan inkom om att då förlägga till Koppången vilket också resulterade i BESLUT att inte bevilja 
under rådande restriktioner. 
  
Furudals/aktivitet, kollar om det går att få till något arrangemang på 2-3 ställen i Sverige under våren som 
hundpromenad med korvgrillning, dragträff mm 
 
Ungdoms, inget att rapportera  

 
§22 Genomgång efter medlemsmötet  
Dom som deltog på medlemsmötet tyckte det var ett bra möte.  
Styrelsen har fått till sig i efterhand att mötesformen TEAMS inte funkar för alla. Nästa gång vi har ett 
digitalt möte så provar vi istället ZOOM 
 

§23 Årsmöte 2022 
a) Styrelsen var överens om att vi behöver ha ett fysiskt årsmöte.  
Vi diskuterade lite olika platser och var överens om att ha årsmötet en lördag. Vi återkommer så fort vi 
kollat upp dom olika alternativen  
b) En inkommen motion som styrelsen kommer gå igenom tisdagen 1/2  
c) Styrelsen gör en stor gemensam budget för 2022 för att ge kommittéerna till nästa år att se över om de 
vill förfoga över egen 
d) Kommittéerna fyller snarast på med info från året i Årsmöteshandlingarna 
e) På dagordningen så ska stadgeändringarna vara med  
f) Styrelsen föreslår sekreterare till årsmötet. Carina kollar med styrelsens förslag 
g) Valberedningen har kontaktat Mats Stenmark och informerat om att årsmötet i Furudal är inställt samt 
tillfrågat om vi får återkomma med frågan om han står till för fogande när nytt datum är fastställt. 

 
§24 Furudal  
Smörgåstårta är levererat till Ore fritidsby och skotergubbarna för att visa vår uppskattning för deras arbete 
när Vinterveckan återigen ställdes in. 
Ore fritidsby är bokat inför 2023  
 

§25 Domarkonferens  
Anneli rapporterade lite om domarkompendiet. Styrelsen var enig med ändringarna som kom upp. Anneli 
har styrelsens förtroende att genomföra ändringarna   
 

§26 Övriga frågor   
Skrivare och scanner är inköpta utav tidigare styrelsen och finns hos Helene Werner   
 

§27 Vad ska till hemsidan, polarhunden och facebook 
Hemsidan / facebook - protokoll från 220111och anteckningar från medlemsmötet 220112 

 
§28 Nästa möte  
Torsdagen 17/2 kl. 19.00. 
 

________________________________  ________________________________ 
ordf. Ankie Laursén   protokollförare Carina Cansund 

 

_______________________________ 
justerare: Rikard Linde 


