
Protokoll för telefonmöte 10/7-2012

1. Mötets öppnande

2. Närvarande: 
Ulrica Sehlin, Brenda Golverdingen, Camilla Eklund, Konrad Hammarberg, Sofia Ericsson

3. Sekreterare: Sofia Ericsson
Justerare: Ulrica Sehlin

4.   Styrelsen gick igenom föregående protokoll. 

5. Vilken tävling ska vi satsa på och vilket datum, plats mm? 
Hur går det med att tillsätta arrangörsgrupp? 
Vi har fått förfrågan från SH-klubben och Norge om vi ska hålla i Nordic Open-tävlingen. 
Siberian Husky klubben vill ha rasmästerskapet i Åsarna, samtidigt som Nordic Open, 
alternativt om vi har t ex KM i Åsarna.
Då i princip nästan hela styrelsen ej har någon arrangörsvana vad gäller tävlingar  
bestämmer styrelsen sig för att köra enbart KM i Strömsund. Datum sätts senare.

6. Den nya styrelsen får vetskap om att Jenki Lindgren har sponsrat med ett mycket fint 
pris i 18k guld för tävlingen Nordic Open. Priset vinner den som slår Jenkis rekord på 8-
spannsbanan i Åsarna.  Jenki och Basse som gjort smycket ställer krav: Att synas på 
hemsidan i samband med tävlingen och i tidningar såsom Polarhunden, Draghunden osv. 
Jenki var missnöjd med att inget gjorts i vintras.
Eftersom att styrelsen ej har arrangörsvana av några som helst tävlingar har styrelsen  
beslutet att vänta med större tävlingar och beslutar därmed att inte arrangera Nordic  
Open 2013. Om/när tävlingen återupptas ska självklart priset synas på alla sätt. 

7. Materiallistan.
Skoter som finns hos någon i Åsarna, hur gör vi med den? Faktura har kommit för 
reparation av skoter som den som lånar skotern ska stå för enligt överenskommelse 
enligt Jan Nordlöf.
Lars Hammarfalk har en. Thomas Wassberg har den andra. Konrad kollar upp om de  
fortfarande är intresserade av att hjälpa till med spårtryckning. Vilken skoter som 
reparerades kollas upp. Och även om de vill hjälpa till med spåren i Strömsund?

8. Material till ungdomsverksamheten. Förslag placeras hos arrangörsgruppen.
Materialet får stå kvar där det är så länge. När vi har en arrangörsgrupp ska materialet  
finnas hos dom.

9. Aktiviteter? Utöver tävling, utställning. Aktivitetshelg i Sollefteå 25-26/8. Ideér?
Få ihop till en ungdomsverksamhet.
Nybörjarträff i samband med KM där det finns folk som kan hjälpa till.

10. Meddelande från gruppen tillsatt att arbeta med skulden till paret Nordlöf. 
Förslag: Betala 50 000kr ur klubbkassan och 50 000kr från lån av SPHK centralt (godkänt 
enligt punkt 5 i deras protokoll). Skuld kvar då…?
I kassan finns just nu 87 000kr. Styrelsen vill ha minst 50 000kr kvar i klubbkassan.  
Styrelsen beslutar att betala 30 000kr till paret Nordlöf ur kassan och med lånet från SPHK 
centralt, ytterligare 50 000kr. 112 000 kr blir då kvar som skuld till paret Nordlöf.



11. Lån från SPHK centralt beviljat på 50 000kr som återbetalas genom endera 
avbetalningsplan eller att distriktsbidraget uteblir och används som avbetalning istället. 
Ränta på ca 3,2% tillkommer på lånet. Hur vill vi återbetala?
Styrelsen beslutar att SPHK centralt behåller distriktsbidraget som avbetalning.

12. Brev från delar av gamla styrelsen, se bifogat dokument i mailet.
Styrelsen har tagit del av breven.

13. Rapport från SPHKs årsmöte i Bjurholm. Camilla och Fia drar rapporten.

14. Sammanställning av årets aktiviteter tävlingar och utställning. Brenda redovisar.

15. Utställningen i Bjurholm 2013. Fråga har kommit från SPHK ÖN om att de vill ta över 
utställningen, alternativt samarbeta och flytta den till Piteå. Utställningsgruppens 
förslag är att lämna över till ÖN.
Styrelsen beslutar att överlämna utställningen till ÖN om det fungerar att flytta den. 

16. Tröjor med tryck från SOC NO 2012 finns osålda. Hur gör vi med dem? Förslag är att 
lägga ut på hemsidan och sälja på utställningen i Sollefteå.
46 st tröjor är kvar, 330:-/st ord.pris. 
Beslutar att sälja billigare via hemsida och i Sollefteå för 150:-/st

17. Jämtlandsfjällens SHK önskar samarrangemang, i första hand kom en fråga om Fäviken 
Game Fair. Kanske kan vi samordna en tävling med de i vinter?
Samarbete med Jämtlandsfjällens SHK på Fäviken Game Fair bestäms. 

18. Övriga frågor 

• Det finns en chip scanner hos Jessica Nääs. 
Är hon beredd att hjälpa till på tävling? 
Annars ska scannern finnas hos person i styrelsen.

• Trisslotter ligger aktivt: kontaktperson idag är Christina Grabler, Mattmar (Sofia  
kollar upp) Folkspel i Sverige www.folkspel.se

• Hemsidan
Lägga ut om att vi endast kommer att arrangera KM i Strömsund 2013. 
Lägga ut om triss.

• Söka en ny person för ungdomsverksamheten. 

• Påminnelse om presentation om styrelsen, de som inte skickat skickar in. 

Vid protokollet Justerare

___________________ __________________

http://www.folkspel.se/


              Sofia Ericsson Ulrica Sehlin


