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Styrelsemötes protokoll fört vid SPHK Övre Norra  
Telefonmöte, Onsdag  9/9 - 08 kl.20.01  
 
 

 
Närvarande:  Anna Kuru, Anna Sandström, Micke Sandin, Elisabet Lönnberg, Eva Nätteldal, 

Agneta Henriksson, Anette Isaksson och Johanna Adolfson 
 
 

 

1. Mötets Öppnande 
Elisabeth öppnade mötet i Anna´s frånvaro och hälsade alla välkomna. 

 
 

2. Protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Eva Nätteldal. 

 
 

3. Dagordning   
Dagordningen godkändes utan tillägg. 

 
  

4. Inkomna Brev 
Johanna läser upp de brev som inkommit. 

 

5. Inoff Luleå 
Utställningen gick plus. Dock är inte någon slutlig sammanställning gjord ännu. 
 

6. Kurser 
Anna berättar om kommande spårkurs i Kiruna. Handledare är Cari Rörström. 
 

7. SPHK möte 
En kort sammanfattning av SPHK´s arbetsmöte som  hölls i Simmartorp i slutet av 
sommaren. Övre Norra representerades av Elisabet. 
Kommande större händelser: 
2010 Extreördomarkonferans för våra fyra polara raser kommer att hållas. 
2012 Övre Norra är värd för SPHK´s arbetsmöte 
2013 Övre Norra är värd för SPHK´s Årsmöte 
Övrig som berättades;  
Allt över 1200:- på resor för SPHK betalar CS. 
VM gick 350 000:- back. Extra bidrag kommer att tillföras från CS. 
Viktigt att komma ihåg att alla avtal skall vara skriftliga. 
CS tillsätter en ungdomsansvarig och hoppas få föryngring i leden. 
Tips kom att ha en planering som löper 3 år framåt. 
SDSF`s årsmöte kommer att hållas 25-26 Okt. Johanna kan ev. åka om ingen annan 
vill.  

 

8. Tobaksloppet 
Anna har varit i kontakt med Kiruna Slädhundsklubb ang ett samarbete kring 
meriterande tävling för Siberian Husky oc de ställer sig positiva till det. 
 

9. Budget 
Ingen specificerad redovisning denna gång.  Men vi ligger på plus, totalt ca 31 000:- 
Anette skall kolla upp till nästa möte upsägning på vårt nuvarande konto. 
Johanna Skriver beslutsprotokoll till banken om fler som skall ha tillgång till vårt 
konto. 
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10. Övriga frågor 

Arbetsträff blir arbetsträffar då vi inte hittar något lämpligt datum som vi kan 
sammanstråla på.  Redovisning sker på nästkommande möte. 

 
11. Nästa möte 

7/10 kl. 20.01 samma telefonnummer och Kod 
 
12. Mötets avslut 

Elisabet tackar för visat intresse och avslutar mötet 
 
 
 
 

 
 

_______________________________  ______________________________ 
Elisabet Lönnberg   Johanna Adolfson 
Vice ordförande                                                    Sekreterare 
 
 

_______________________________ 
Eva Nätteldal 
Justerare 


