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PROTOKOLL FRÅN TELEFONMÖTE 120515 

Deltagare vid mötet: Mikael Sandin, Elisabet Lönnberg, Eva Nättedal, Agneta Henriksson, 
Ulla Persson, Johanna Kaati och Helen Söderström. 

1. Mötet öppnas. 

2. Val av sekreterare: Helen 

3. Val av justringsman: Johanna 

4. Rapport från kassören: Saldo i dagsläget 71 716kr. 

5. Inkomna brev: Hotel scandic erbjuder rabatter till klubbar som är ansluten till SKK. 
Rabatterna är främst riktat mot konferenser. Helen har namn och telefon nr till 
kontaktpersoner. 

6. Kort redovisning från SPHK:S årsmöte i Bjurås. Deltagare på mötet från styrelsen 
var Eva Nättedal, Elisabeth Lönnberg, Johanna Kaati och Helen Söderström. 
Hänvisar till SPHK:S protokoll för mer information. 

7. Styrelsens arbetsdag i Boden den 10/6 från kl 11.00. Där kommer vi att 
detaljplanera aktiviteter och göromål för hösten 2012 och vintern 2013. 

8. Övriga frågor: Diskussion gällande utställning 2013 i samband med SPHK:s 
årsmöte.  Eva Nättedal är den som kollar upp ärendet mer och möjligheterna till 
samarbetsparter. 
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Agneta H har uppmärksammat behovet av ett kompendium för övergångsregler 
gällande utställning och fullcertade hundar. Förslagsvis något som rasklubbarna bör 
genomföra. 

Inköp av litteratur:  för att utöka och förbättra våra kunskaper i föreningsarbetet så 
ska vi köpa in ”En vinnande styrelse” och en bok om ”föreningsteknik”. Helen 
ansvarar för att inköp blir genomfört. 

Förslag och förfrågan från Johanna Kaati ang Övre Norras möjligheter att arrangera 
en meriterande +100km tävling från Nattavaara till Sörbyn med polcirkeln som 
checkpoint, förslagvis 23-24/3-2013.  Arangemang av milen på timmen någonstans 
utanför Luleå under vintern/våren 2013. Styrelsen är positivt inställd till detta, 
detaljplanering får ske vid arbetshelg/dagen i Boden den 10/6. 

SPHK:s Arbetshelg den 17-18/8, i Jävre. Deltagare från styrelsen: Micke, Eva och 
Elisabeth.  Elisabeth är den som fixat offerter inför arbetshelgen och bästa priset för 
konferens med boende kunde  Campingen/kursgården i Jävre erbjuda. 

En dags klövjetur med hund planeras av medlemar i Älvsbyn, vg se hemsidan för 
info. 

Nästa möte blir vid arbetshelgen den 10/6. 

Vid protokollet: Helen Söderström 

Justerat av: Johanna Kaati. 

  


