
Protokoll för styrelsemöte tisdagen 2015-12-15 kl 20:30 via Skype. 
 
1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppet av ordförande Helen Söderström.  
 
2. Styrelsen med närvarande: Lene Krewer, Helen Söderström, Elisabeth Lönnberg, 
Eva Nätteldal, Boel Malmström, Sofia Brännström.  

 
3. Ordförande för mötet Helen Söderström, sekreterare Boel Malmström, 
justerare Elisabeth Lönnberg.  

 
4. Information om licens 2016/2017 ges på hemsidan för SPHK ÖN samt 
på Facebook.  
 
5. Tidsträning i Böle/Piteå 24 januari 2016, inbjudan finns ute på Facebook och 
hemsidan för SPHK ÖN. Sista anmälningsdag 2016-01-23. Mötet beslutar att medlem 
betalar 50 kr/person, icke medlem betalar 150 kr/person, anmälan på plats betalar 200 
kr/person.  

 
6. Till SM i Piteå behövs funktionärer. Alla kollar bland vänner och bekanta och 
meddelar till Sofia Brännström. Blänkare finns på Facebook och SPHK ÖN.   
 
7. Vinterträffen i Årrenjarkka går av stapeln den 4-6 mars 2016, samling kl 12:00 
fredag, hemfärd söndag eftermiddag efter att alla hjälpts åt att städa.  Information 
finns på Facebook och hemsidan för SPHK ÖN.    
Mötet beslutar om att årsmöte 2016 hålls den 19 april kl 18:00. Plats bestäms senare.  

 
8. Idrottonline.  

 
9. Övriga frågor Flera medlemmar har frågat om Gröna Kortet. Mötet beslutar om att 
lägga en blänkare om hur man går till väga för att ta Grönt Kort via internet på 
Facebook och på hemsidan för SPHK ÖN.  

 
10. Återkoppling från enkäten i november månad som delades ut till deltagarna vid 
föreläsningen som SPHK ÖN anordnade på hundens Hus i Luleå. Syftet med enkäten 
var att få en bild av vad medlemmarna vill med klubben, arrangemang och aktiviteter 
samt hur nya medlemmar kan värvas. Att svara på enkäten var frivilligt. 27 personer 
lämnade in enkäten varav 20 var medlemmar och resterande icke medlemmar. 12 
framförde att de var nöjda med klubbens arrangemang och deltog i aktiviteter för att 
de ville träffa likasinnade, umgås och ges möjlighet att träna sina hundar med andra. 8 
önskade en kurs i Grönt kort. Ingen uppgav att de var missnöjda. Förslag på 
aktiviteter som framkom var: Lydnadsträning och fler gemensamma dragträffar och 
sociala sammankomster.   

 
 

11. Mötet beslutar om nästa styrelsemöte 2016-01-20 kl 20:30 via Skype.   
 

12. Mötet avslutas  
Ordförande Helen Söderström avslutar mötet kl 22:00 

 
 



 
----------------------------------------------------------------------- 
Ordförande Helen Söderström 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------- 
Sekreterare Boel Malmström 
 
 
 

         -----------------------------------------------------------------------  
         Justerare Elisabeth Lönnberg	


