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Närvarande:  Anna Kuru, Anette Isaksson, Micke Sandin, Elisabet Lönnberg Eva Nätteldal och 

Johanna Adolfson 
 

 
 

1.  Anna öppnande mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.   
 

 

2. Till protokolljusterare valdes Anette  
 
 

3. Dagordning fastställdes utan anmärkning 
 
4. Hemsidan.  

Fungerar bra. Uppdatering sker regelbundet och mycket snabbt. 
Ang. Årets vinstrikaste. Mötet beslöt enhälligt att sätta en tidsbegränsning på 
inlämnade rapporter. Senast 14 dagar efter avslutad tävling. Rapport räknas med om 
det kommer in senare om det finns särskilda skäl till försening. Detta sker efter 
individuell bedömning. 
 

 
5. Inkomna brev  

Kallelse till SPHK´s årsmöte har kommit och även ett byte av plats. Då vi finner det 
viktigt att bli representerade beslöt mötet att skicka en representant. Johanna åtar sig 
uppdraget att se om hon har möjlighet att åka ner. Klubben står då för 
resekostanden.  
 
Vi har fått en förfrågan om en funderande almanacka där alla arr. Finns samlade. Vi 
undersöker möjligheten att samla så mycket som möjligt på ett och samma ställe inför 
sommarens utställningar samt nästa års-tävlingssäsong.  

 
6. Dragträffar 

Dragträffen i Kiruna är inställd på för få anmälda. Vi diskuterade hur man skall få 
folk att närvara vid våra träffar och förslag finns att ta personlig kontakt med dem 
som bor i området. 

 
7. Dragprov, Malamuter 

Dragprov för malamuter kommer att hållas i Kiruna 5-6 april. Inbjudan har gått ut till 
klubbar och kommer även i Polarhunden. 



 
Styrelsemöte SPHK Övre Norra  
Telefonsammanträde 
 

 
8. Övriga frågor 

* Lämna in Motion till årsmötet ang. subventionerad avgift första året för valpköpare, 
detta anser vår styrelse ett bra sätt att få in nya medlemmar i klubben. Johanna 
Skriver förslag till motion 
 
*  Det påpekades att våra inofficiella utställningar är grundläggande inför de 
kommande officiella, både arbetsmässigt men också ekonomiskt. 
 
* Förfrågan om samarbete med Kbhk med fjälldraget. 
 
* Ekonomin ligger på plus. Kan ha en stående punkt varje månad där ekonomin 
redovisas. Frågan kommer ändå alltid upp hur vi ligger till. 
 
* Beslut om att köpa SH-böckerna. 250:-/st (tot. 1000:- ) skall betalas in till SH-
klubben. Bra att ha till domargåva o liknande. 
 
* Vi skall beställa mer informationsfoldrar till Elisabeth.   

 
9. Nästa möte 

17 april blir nästa telefonmöte, samma nummer o kod 
 
10. Mötets avslut  

Anna tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 

_______________________________  ______________________________ 
Anna Kuru     Johanna Adolfson 
Ordförande                                                          Sekreterare 
 
 

_______________________________ 
Anette Isaksson 
Justerare 
 
 
 
Tillägg från sekreteraren. 
Originalet med underskrift finns i sekreterarpärmen. 
 

 


