
Protokoll från arbetsdagen den 1/6 hos  
Elisabeth Lönnberg i Höglandsnäs. 

 
 
1§ Närvarande: Boel, Sofie, Lene, Ulla, Eva N, Eva L, Sofia, Ele, Helen 
 
Mötes Ordförande: Helen Söderström 
Mötes Sekreterare: Sofia Brännström 
Justerare: Eva Nätteldal 
 
2§ Ekonomi och ev brev 
För närvarande är ekonomin 44 621 kr, vi har i klubben gjort oss av med lite 
pengar under vintern men ligger fortfarande bra gällande klubbens ekonomi. 
 
Inga brev har inkommit förutom deklarationen som Ulla sköter. 
 
3§ Utvärdering av utställningen 2014 Piteå 
 
Positiva reaktioner av utställarna, Eva N har skrivit ett reportage som 
kommer i nästkommande Polarhund. I den artikeln har hon fokuserat på 
vilka hundar som blev champion mer än på vinnande hundar. Till näst 
kommande år ska vi även försöka rikta oss mer till att få med oss samtliga 4 
polara raser på utställningen. 
 
4§ Året som gått 
 
Under året 2013 skedde en hel del aktiviteter, bla hade vi höstträff i Kalix, 
föreläsning i Luleå, utställningar, träff i Årrenjarka m.m Det har varit 
blandade aktiviteter med fokucs på olika saker, bra positivt bemötande av 
dem som närvarat, men det har varit svårt att locka till sig nya medlemmar. 
Kan komma på enstaka träffar men svårt att få dem till att återkomma. 
 
Styrelsen beslutar att vi måste bli bättre på att annonsera inför träffarna med 
en fungerande hemsida och en aktiv Facebook sida.  
 
Vi ska även skriva ett brev med välkomnade ord samt aktivteterna som är 
planerade för året, som sedan ska skickas ut till alla medlemmar innan 
hösten infaller. 
Sofia och Helen ordnar med brev. 
 



5§ Kommande aktiviteter 
 
• Från och med september kommer det att vara återkommande 

dragträningsträffar i Blåsmark. Kommer att ske ojämna veckor den 14 
sep och 28 sep. 

• Drag kickoff i Kalix hos Eva L i oktober, med övernattning. 
•  
• Vindelälsvdraget, 12-15 mars, vi utannonserar om det finns intresse för att 

göra ett lag. 
• Årrenjarka med aktiviteter torsdag-söndag helgen V 10, Helen bokar 2 

stugor. 
•  
• Fjällföreläsning 21 sep med eventuellt veterinär och första hjälpen 

föreläsare. Sofia kollar upp detta. 
• Utställning i Juli i samband med SKK utställningen. Helst åter på 

Sinavallen, Sofia kollar upp detta. 
• Massage/stretching, Ele kollar upp detta. 
• Polarcirkel täff vintern 2015, Marika L är sammankallande. 
• Meritering för Sibirien husky i februari i Kiruna. Kiruna draghundsklubb 

ansvarar över allt. Johanna A sköter meriteringsblanketterna. Sofia 
och Eva L kollar upp om detta är ok på arbetshelgen i augusti. 

 
6§ Utställningsmedhjälpare 
 
Eva har en SPHK övre norra medlem som visat intresse för att hjälpa till 
med ställningar. 
 
Styrelsen beslutar angående utställningsmedhjälpare att Eva N tar hand om 
att introducera en ny medlem till en aktuell plats i utställnings kommitèn 
genom att låta den intresserade medlemmen följa med på några aktiviteter 
under kommande året för att se om hon har ett intresse för föreningen och 
för att hon ska få lite ansikten på våra medlemmar och att våra andra 
medlemmar  ska ha möjligheten att få träffa henne innan beslut tas.  
 
7§ Övrigt 
 
Grönt kurs behövs erbjudas för medlemmarna som inte har det. Detta hoppas 
vi kunna göra i samverkan med Piteå brukshundklubb. Ele kontaktar 
brukshundklubben och meddelar styrelsen om datum för denna kurs så 
snabbt beslut om detta har tagits.  



 
Ele har kontakter angående jackor för medlemmar att köpa till 
subventionerat pris. Förslag från styrelsen är ett Parkas alternativ och ett 
skaljacka alternativ, klubbens logga ska finnas på baksidan och jackorna ska 
vara i färgen svart.  
 
8§ Nästa styrelse möte 5/8 kl 20.30 
 
Avslutat möte kl 14:20 
 
 
 
 
 
 
Ordförande Helen Söderström                    Sekreterare Sofia Brännström 
 
 
---------------------------------------                  --------------------------------------- 
 
Justerare Eva Nätteldal 
 
 
--------------------------------------------- 
	  


