
Protokoll för styrelse möte i        
SPHK Övre norra  

 
Tisdag den 7-01-2014 via telefonmöte kl 20,30  
§ 1: Mötets öppnande; närvaro: Helen, Ulla, Agge, Lene, Ele, Elina, Eva N och Sofia 
§ 2 : Val av mötesordförande och mötessekreterare samt justeringsman. 
Mötesordförande: Helen, Sek:sofia, Justerare: Agge 
§ 3: Ekonomi och eventuella brev 
Helen har fått brev angående domare av Eva N, domare vald inför vårens utställning i 
maj, nu inväntar vi bekräftelse från rasklubbarma. 
Eva vidarbefodrat ett brev angående förfrågan om att ha en monter på nolia. Eva N 
meddelar dem att vi tackar nej pga tidsbrist. 
Eva N har fått in ett brev från samojedklubben, där de står att de vill att vi ska stötta deras 
beslut om att det ska vara vid meritering en 19 års ålders gräns på föraren. Vi ska svara 
med att vi inte vill ändra några regler och är det så beslutat så ok för oss, men vi måste 
behöva veta varför det beslutet tagits samt när. För vi undrar om dessa regler kan tas när 
som helst eller hur den processen egentligen ska gå tillväga för att vara tillrättalagd.  
69 307. 32 kr har vi på kontot för SPHK övre norra idagsläget. 
§ 4 : Aktiviteter 
Årrenjarka är närmaste kommande aktivitet. Alla vi i styrelsen pratar om det så det når 
till alla, behövs nås även till dem som inte har facebook pga att hemsidan inte fungerar.  
Näst kommande aktivitet är dragmeriteringen i Kiruna 
Helen pratat med dem uppe i Kiruna, de meddelar att de inga problem har med att få 
ihopspåren för  2*3 mil samt milen.   
Förarmöte torsdag kvällen innan. 
Meriteringsregler för samtliga raser ska skrivas ut och ordnas i en pärm. 
Helen kontaktar grl klubben om ett exceldokument där vi kan fylla i de tävlande manuellt 
direkt på plats för meritering.  
§ 5 :Övrigt, inga övriga frågor ikväll 
 
§ 6  : Nästa styrelses möte tisdag 4/2 kl 20.30 

 

§ 7 : Mötets avslutande kl 21.29 

 
Mötesordförande: Helen Söderström 



 
 
_______________________________ 
 
 
Sekreterare: Sofia Brännström 
 
 
________________________________ 
 
 
Justerare: Agneta Henriksson 
kennel-lapicum@hotmail.com 
 
 
_____________________________________ 
 

 


