
2009/01 
SPHK Övre Norra  
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Protokoll 
2:e februari 2009, kl. 21.00 

 
 

Närvarande:  Mikael Sandin, Elisabet Lönnberg, Lena Buess, Eva Nätteldal,  
Anna Sandström, Marit Kangas och Johanna Adolfson 
 
 

 

1. Mikael öppnar mötet och hälsar alla välkomna till årets och denna styrelses första möte. 
 

 

2. Till Protokolljusterare utsågs Elisabet Lönnberg 
 
 

3. Dagordning godkändes 
 
4. Mikael välkomnar nya styrelsen, och speciellt våra nya styrelsemedlemmar, Lena och 

Marit. Vi passar även på att komma övverens om att suppleanterna kallas till varje 
styrelsemöte då vi anser att det är viktigt att alla är insatta i det löpande styrelsearbetet. 
Om ledamot är frånvarande vid möte så kommer ersättare utses av de suppleanter som 
är närvarande på mötet, ifall det kommer till röstning.   

 
5. Ang. Officiella utställningen i Juli, Man har svårt att hitta en reservdomare, men mötet 

kom övverens om att göra en kraftansträngning ihop. Eva och Elisabet kommer även 
sätta upp ett upprop på hemsidan där vi ber medlemmarna om hjälp som funktionärer. 
Man kommer att specifiera mer exakt vad för hjälp som behövs. För att inte flera går till 
samma företag och söker spons. så skriver vi in i forumet vilka företag som kontaktas. 
 

6. Ang. Utterträskdraget. För arbetet går bra, Eva och Elisabet tar hjälp av Marit med 
frågor, då Marit fått kritik förra säsongen för hon ställde för många frågor. 
Nummerlappar finns att låna, våg är fixat och andra smågrejer är under kontroll. 
Inbjudan läggs nu ut på hemsidan där man även påpekar att ekipagen själva skall ha 
med pulkavikter för att underlätta. Petflaskor med sand skall finnas till förfogande ifall 
man behöver justera. 
Annons kommer i nästa nummer Polarhunden. 

 
7. Övriga frågor 

* Elisabet vill att man forskar i kostnad för dessa telefonmöten så vi inte åker på en 
ekonomisk smäll. Mötet beslutar att låta detta vila. 
* Elisabet vill ha effektivare möten och tidsbegränsa dem till 1 timme. Allmänna 
åsikten är att vi måste bli effektivare men det påpekas även att man kan underlätta 
mötena med att vara mer aktiv på vårt forum för att bereda frågorna. Alla skall känna 
att man blivit hörd i en fråga och att man inte tappar bort den för att det stressats. 
* Redovisning av Kiruna Snowdog sätts ut på forumet. 
* Det är viktigt att årsmöteshandlingarna skrivs på och skickas in till SPHK Centralt, 
Johanna sätter upp en sändlista, Viktigt är även att Elisabet och Lena får handlingarna 
så de kan firmateckna sig för föreningen. 
Elisabet ger Lena stöd att sätta sig in i ekonomin. Alla ekonomiska handlingar skall 
skickas till henne så fort som möjligt.  
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8. Nästa möte hålls 25/2 kl 20.00  
 

9. Mickael tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 

 
 
Vittangi 3/2 2009 
 
 
__________________________  ______________________________ 
Ordf. Mikael Sandin  Sekr. Johanna Adolfson 
 
 
 
__________________________ 
Justerare. Elisabet Lönnberg 
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