
 
Styrelsemötes protokoll fört vid SPHK Övre Norra  
Telefonmöte, Torsdag  19/7 - 07 kl.20.00  
 
 

 
Närvarande:  Mats Lyngmark, Anna Kuru, Anette Isaksson, Birgitta Sandin, Elisabet Lönnberg 

och Johanna Adolfson 
 
 

 

1. Mötets Öppnande 
Mats öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 
 

2. Protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Anette Isaksson. 

 
 

3. Dagordning   
Dagordningen godkändes med tillägg om punkt 4 Föregående protokoll samt punkt 
13. Seminariet i Kiruna.  
 

4. Föregåendeprotokoll  
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 
 

  

5. Inkomna Brev 
A. Nyhetsbrev från Skk, Arkiveras som Bilaga A till dagens möte. 
B. SPHK-Remiss svar.  Styrelsen beslutade att hålla med UtstKs förslag på alla de 

punkter de har lagt fram därav inget punktsvar från vår sida. 
C. Kallelse till Arbetshelg-SPHK. Mötet beslöt att bordlägga frågan till nästa möte då 

ingen från styrelsen har tid/möjlighet att åka. Vi skall höra med lämpliga 
aktiva medlemmar. 

 
6. Inofficiell utställning  

Bra med sponsorer. Kokarderna beställda. Domaren klar så även hennes flygresa. 
Birgitta ser om hon kan få fram en gåva till Domaren utöver arvodet. Vi har väntat 
att fler hundar skall vara anmälda vid detta laget. Ragga fler folk! Lotteri ansökan är 
inskickad.  
Elisabeth är café ansvarig, Birgitta är förste ringsekreterare, Elisabeth stand in. 
Anette tar hand om insläppet med hjälp av andra. Micke är ljudanläggningen. 

 
7. SPHK Vinstrikaste. 

Kokard beställd. Den är STOR! Mötet beslöt att alla första hundarna i de fyra raser 
skall få pris. Stora kokarden tillfaller den som står överst på listan. 
Det skall kontrollräknas innan samt räknas fram vad vinnande hundar kan tänkas få  
för poäng inför tävlingen. (Tex, 11 sibbar ger 22 poäng vid BIS vinst, 4 malamuter 
ger 15 poäng vid BIS Osv.) 
Kolla över möjlighet att utöka tävlingen till nästa år att innefatta även drag. 
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8. Dragprov 

Svar till SPHK ang vårt önskemål att få anordna ett dragprov i vårt distrikt skall 
skrivas och skickas. Styrelsen beslutade enhälligt att inte anordna ett dragprov på 
SPHK´s premisser. Dvs. att vi särbehandlas och att det krävs ett fast antal startande 
spann i olika klasser. Vi tycker att det räcker med det ”vanliga” kravet på fullföljda 
spann. Ett förslag till Huskyklubben skall skrivas där vi motionerar om en kvalitets 
säkring av dragprovet för huskys, samt en ändring. Skilja på begreppen meritera och 
tävla om Championat. 
 

9. Gröna Kortet 
Kommer att hållas v. 38 (22-23/9) på Vittangi värdshus. Veterinär är klar Elisabeth 
skall göra en sista check med Lena Hammarberg som håller i kursen. Info ut på 
hemsidan. Anmälan skall ske till Elisabeth. 

 
10. Arbetshelg 

Mötet beslöt om att hålla en arbetshelg i samband med Gröna kortet helgen 
Mötet beslöt att Elisabeth är ansvarig för utbildningar i vårt distrikt. 
 

11. Officiell utställning 
Vi kommer ha utställningen samma helg som Piteå internationella. Nu börjar 
arbetet att kolla domare. Förslag är att ta en som SKK kan ha nytta av samma helg 
för att spara på kostnader. Utställnings kommitté skall utses. 
Frågan om vinterutställning bordlägges till senare tillfälle. 

 
12. Styrelsens sammansättning 

Johanna påpekar att alla i styrelsen skall vara fullbetalande medlemmar.  
Mötet beslöt att ta upp sammansättningen på arbetshelgen där vi också skapar olika 
arbetsgrupper med ansvariga för att kunna vara mer effektiva. 
 

13. Seminariet i Kiruna 
Vi har fått en förfrågan/Inbjudan av Kiruna Slädhundsklubb att ha en monter på 
Slädhundsseminariet 6-7 oktober. Detta är kostnadsfritt och vi ser det som en bra 
möjlighet att göra reklam för vår klubb samt ragga medlemmar. Johanna Kontaktar 
rasklubbarna om information till vår monter, vi kollar upp möjligheten att göra en 
kalender att sälja för att få in lite pengar till vår kassa. Birgitta har glaskonst som vi 
kan sälja och få provision på.  
Mötet beslöt om att söka tillstånd för ett lotteri. 
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14. Övriga frågor 
Klubben i övrigt 
Kolla upp möjligheten att tillverka klubbsaker, tex tröja med trycket på Keps m.m 
Vi undersöker om vi har några bra kontakter för detta och jobbar vidare med 
förslaget under arbetshelgen. 
Loggan 
Birgitta uppmärksammar att vår nya logga har vissa likheter med MR koppel. 
Anna får i uppdrag att maila och fråga om det är ok att den är snarlik.  
Resor 
Mats berättar att det finns platser kvar på vissa hundresor, bl a till Utställning i 
lettland. Vill man åka med på denna eller på andra kontaktar man, Viola 0920-
211 006 
Medlemmar 
Klubben har idag 85 st medlemmar och detta är en liten ökning sedan i mars. 
 

15. Mötets avslut 
Mats tackar för visat intresse och avslutar mötet 
 
 
 
 

 
 

_______________________________  ______________________________ 
Mats Lyngmark    Johanna Adolfson 
Ordförande                                                          Sekreterare 
 
 

_______________________________ 
Anette Isaksson 
Justerare 


