
Protokoll för styrelse möte i  
SPHK Övre norra  

Tisdag den 3-09-2013 via telefonmöte kl 20,30  
§ 1: Mötets öppnande; närvaro: Helen, Elisabeth, Ulla, Lene. Sofia, Eva. L.  
§ 2 : Val av mötesordförande och mötessekreterare samt justeringsman. 
Mötesordförande: Helen, Sek:sofia, Justerare: Elisabeth  
§ 3: Ekonomi och eventuella brev 
68 526 kr är det på kontot.   
§ 4 : Eva får berätta hur det gått på SPHKs årsmöte.  
Eva har fått förhinder, skickat lite besked från arbetshelgen via mejl istället angåede vår 
förfrågan om att ha meritering uppe i Kiruna i samarbete med Kiruna slädhundsklubb. 
Eva hälsar: 
Vi har fått OK från Malamute klubben: Krister Afser ordförande säger ja till  att hålla i 
dragprov 10 och 60, om vi har en meriterngs domare (utbildad av SKK) som håller i 
meriteringen. Att vi (SPHK ön) ska se till att regelverk uppfylls och rasklubben själva 
inte behöver garantera någon meriteringsansvarig på plats.  
Samojedklubben önskar en del svar på frågor som Eva har sänt 15 aug, till Agneta men 
har inte fått ngn svar från henne änn gällande:  Vem som är domare? Banlängder? Ev 
varvning på banorna och för vilka distanser?  Har ni någon egen rasrepresentant som tar 
hand om allt gällande meriteringen på plats och har hand om allt ansvar så allt går korrekt 
till gällande tex. chipkontroll, klasser, hundar osv. eller behöver ni en representant av oss 
i samojed klubben?  I övrigt var samojedklubbens  ordförande mycket positiv till detta, 
men de vill gärna ha in alla uppgifterna innan de beslutar något.  
Siberian husky kommer de ta upp detta på arbetshelgen de ska ha den 6 september.  
Grönlands Hund: Nej.  
Som Eva uppfattar beskeden från arbetshelgen  måste någon/några av oss i klubben ta 
ansvar för att fixa allt och ta reda på all fakta om det ska kunna genomföras på ett bra 
sätt. 
Det är inte bara att hänga på Kiruna Slädhundsklubb och bara använda oss utav Johanna. 
Det ärtyvärr inte så enkelt.  
§ 5 : Inför föreläsningen 8/9 
Elisabeth tar med sig sitt ute kök. 
Sofia: Tar med pulka, turskidor, skate skidor, selar. 
Lunch: Korv, bröd, senap, kethup, vegkorv som Helen fixar samt Kaffe, Te.  
Sofia: Köper  kakor. 
Lene: Bakar någon mjukkaka. 
Lene ordnar med lite skyltning på plats.  



Vi försöker vara så många som möjligt på plats kl 09.00 
§ 6: Dragträffen i oktober 26-27/10 
Dragträff i Kalix vecka 44, samling hos Eva. Eva ordnar med enklare boende, tältplatser. 
§ 7: Barmarksträningen tillsammans med Piteå brukshundklubb den 20 oktober.  
Elisabeth ordnar med annonsering och med utrustning som kan lånas på plats.  
§ 8: Övrigt 

§ 9: Nästa styrelses möte 

Tisdag 1/10 kl 20.30 

§ 10: Mötets avslutande 

Mötets avslutande kl 21:45 

 
Mötesordförande: Helen Söderström 
 
 
_______________________________ 
 
 
Sekreterare: Sofia Brännström 
 
 
________________________________ 
 
 
Justerare: Elisabeth Lönnberg 
 
 
_____________________________________ 
 
	  


