
   

Protokoll för styrelse möte i        
SPHK Övre norra 2014-05-06 

 
Via telefonmöte kl 20,30  
§ 1: Mötets öppnande; närvaro: Helen, Ele; Eva, Agge; Lene, Boel, Eva L, Sofia, Elina. 
§ 2 : Val av mötesordförande och mötessekreterare samt justeringsman. 
Mötesordförande: Helen, Sek:sofia, Justerare: Eva L 
§ 3: Ekonomi och eventuella brev 
Saldo 58 598 kr i dagsläget 
56 hundar betalda till utställningen i Piteå 
§ 4 : Utställningen 
Eva har anmälningar på gång, en del som fortfarande är på G som har inväntat tidningen 
Polarhund.  
Ett nytt utställningstält är inköpt, mätsticka, pokaler, rosetter är inköpta. Priser finns att 
fördela på klasserna.  
Fika försäljning ordnas mest troligt av fotbollsföreningen i Böle.  
Rut och Lene kollar under utställningen stamtavlor och vaccinationsintyg.  
Utställningen startar mest troligt kl 09.00  
Vi möts där en timme innan kl 07.30   
§ 5 : Arbetsdag 
Söndag 1 Juni kl 10.00 arbetsdag hos Ele, (skicka sms dagen innan så att Ele vet hur mkt 
mat som ska inhandlas). Även valberedningen är inbjuden att delta.   
§ 6: Övriga frågor: 
Finns önskemål om att ansöka om årlig meritering för Siberian Husky på Kiruna Open.,  
vi kan ju göra en ansökan under sommaren om det är ok för Johanna Adolfsson om det är 
ok att vara den som ansvarar på plats för blanketterna samt att det är ok för Kiruna 
draghundsklubb. Agge tar på sig att kolla detta, samt att vi dubbelkollar med 
tävlingsledare Karina Andreasen att vi inte gör ngt fel med att söka enbart för en av de 
fyra som vi representerar i vårt distrikt. Agge återknyter till styrelsen när hon kollat upp 
detta.  
 
 
Angående Grönt kort så måste det nu hållas åter kurs på plats för att få kortet, går ej 
enbart med CD skiva från draghundsklubbenshemsida.  Ele kollar upp om det är ngt kurs 
tillfälle i närområdet snart och meddelar detta senare.  
 



§ 7  : Nästa styrelses möte är på arbetsdagen den 1/6 kl 10.00 

§ 8: Mötets avslutande kl 21:29 

 
Mötesordförande: Helen Söderström 
 
 
_______________________________ 
 
 
Sekreterare: Sofia Brännström 
 
 
________________________________ 
 
 
Justerare: Eva Lindbäck 
 
 
_____________________________________	  

 
	  


