
Protokoll styrelsemöte skype 13/8-2014 SH klubben !
Närvarande: Camilla Eklund, Börje Jansson, Anita Mortensson, Marie Israelsson, 
Pernilla West, Jenny Larsson och Lisbeth Brax Olofsson !

1. Mötets öppnades av Anita Mortensson !
2. Ordförande Anita Mortensson  !
3. Sekreterare Camilla Eklund  !
4. Till protokolljusterare valdes Marie Israelsson  !
5. Dagordningen godkändes !
6. 18 202kr finns på kontot i dagsläget  

Norska rasklubben har önskemål om att köpa 100st raskompendium men vi 
har endast 20st. Frågan diskuterades om vi ska trycka upp flera för att 
kunna sälja till Norska rasklubben. Det är intressant om vi kan få vinst av 
det hela. Jenny får i uppdrag att prata med Ylva Malmberg om pris på 
tryckning, leveranstid. 
Middag i Idre, finns ekonomi till att bjuda alla i styrelsen samt 
funtionärer som hjälper till på utställningen. Jenny kollar att det fungerar 
ekonomiskt. 175kr/person exkl dryck. !

7. Förslag på meriterande tävlingar 2015: 
 
SM Beaver Trap Trail i Norråker sprint, medel och långdistans v.12  
Polardistans 300  
Polarmästerskapet  
Nordic Open? 
SOC i Kiruna?  
Lekvattnet  
Vildmarksracet i Särna medeldistans 
 
Anita skickar ut förfrågningar till distrikten och Jenny kontaktar 
Vildmarksracet så tas beslut i Idre. !

8. Ungdomsstipendiet, den som vinner bjuds på middag i Idre. Stipendiet går 
till den som tävlar i juniorklass. Motiveringen skrivs av styrelsen, mailas 
runt, Lisbeth börjar. Diplomet kollar Pernilla från där det är gjort tidigare 
år.  
Resultatlistorna SH cupen ligger ute på hemsidan sen i maj, återfinns på 



startsidans flöde. 
Diskussion kring personer som ska avtackas/premieras i Idre. Pernilla 
beställer ett pris till. Vi mailar ut en blänkare till de vi vill uppmärksamma.  
Arbetsmötet fredag 19/9 kl:10:00. !

9. Rasspecialen 2016 gemensamt med Gävle-Dala, 2015 samarbete med 
Nedre Norra, Rasspecialen kan anmäla en dag av Nedre Norras 
dubbelutställning. Vi måste diskutera med Nedre Norra ang samarbetets 
upplägg, pengar, funktionärer mm. Vi beslutar att vi kör ett sånt 
samarbete. Camilla o Pernilla fortsätter kontakten.  
 
Arbetshelgen i Bollnäs 8-10/8 rapport från Marie:  
Västra distriktet deltog ej därför får de reducerat distriktsbidrag, bra 
att vara medveten om. 
Meriteringsdomare diskuterades, 6st har blivit utbildade, Lisbeth Brax 
Olofsson är en av de. Varje rasklubb/distrikt ska föreslå en person som 
ska gå utbildningen och bli meriteringsdomare. Förlag måste inkomma 
senast 15/9 till SPHKs sekreterare. Kostnaden tas från aktivitetsfonden 
som SPHK har.   
Alf Hallén och Donald Eriksson har haft kontakt med 
draghundsportförbundet. Kontakten har varit positiv.  
Utställningsdomarkonferens i Lycksele mars-april 2017. Domarna ska få 
testa köra släde för att se hur raserna jobba. Förslag på att samtidigt ha 
utställning, arrangerande klubb Nedre Norra. 
Nya hemsidorna ska publiceras från 1/9 oavsett om de är klara eller ej.  
Rasklubbarna ska skicka in lista på rekomenderade domare till sekreterare 
i SPHK.  
WSA VM, Polarhundsklubben är med i WSA och alla som vill ska få åka till 
VM totalt finns 23 platser. VM kommer gå i Seefeld Österike 
20-22/2-2015. Styrelsen i polarhundsklubben anmäler förare som ska åka, 
är man intresserad ska man kontakta Alf Hallén ordförande SPHK.  !

10. Mötet avslutades !
Ordförande Sekreterare Justerare 
 
 
 
Anita Mortensson Camilla Eklund Marie Israelsson


