
Protokoll	  fört	  vid	  SPHK	  Gävle	  Dalas	  styrelsemöte	  161023	  
	  
Plats:	  Hos	  Malin	  Sundin	  i	  Orsa	  
	  
Närvarande:	  Malin	  Sundin,	  Krister	  Mattsson,	  Kim	  Cerny,	  Jessica	  Cerny,	  Ann	  Tigerstrand	  
och	  Peter	  Tigerstrand	  
	  
§31.	  Ordförande	  Krister	  Mattson	  hälsar	  alla	  välkomna	  och	  förklarar	  mötet	  öppnat.	  
	  
§32.	  Justerare:	  Malin	  Sundin	  
	  
§33.	  Föregående	  protokoll:	  Peter	  läser	  igenom	  föregående	  protokoll	  och	  det	  är	  några	  
punkter	  kvar	  att	  åtgärda.	  Införskaffa	  skyltar	  och	  info	  om	  Koppången	  till	  hemsidan	  se§29.	  
	  
§34.	  Ekonomisk	  rapport:	  Malin	  ger	  kort	  information	  om	  GD	  ekonomi.	  
	  
§35.	  SDSF:	  Malin	  ger	  information	  om	  senaste	  mötet,	  det	  bestämdes	  vilka	  som	  ska	  få	  SM,	  
Domarutbildning	  är	  på	  gång,	  Hemsidan	  ska	  göras	  om,	  kommer	  en	  arbetsträff	  den	  29/10.	  
	  
§36.	  Hemsida/face	  book:	  Jessica	  informerar	  att	  det	  är	  dåligt	  med	  inskickat	  material	  till	  
hemsidan.	  Jessica	  skickar	  in	  ett	  inlägg	  i	  Polarhunden	  att	  material	  till	  hemsidan	  önskas	  
för	  att	  hålla	  sidan	  levande.	  	  
	  
§37.	  Aktiviteter	  som	  varit:	  Kort	  info	  ges	  från	  vandringen	  i	  Grövelsjön	  som	  var	  i	  höstas	  
Det	  var	  dålig	  uppslutning	  med	  medlemmar,	  men	  en	  jättefin	  vandring	  för	  de	  som	  var	  
med.	  Fina	  leder	  och	  bra	  väder	  med	  fantastisk	  utsikt	  över	  fjällen.	  
	  
§38.	  Aktiviteter	  nästa	  vår/sommar/höst:	  Förslag	  som	  kommer	  upp	  är	  en	  sam	  kväll	  
med	  grillning	  i	  samband	  med	  utställning	  i	  Alfta.	  	  
Vidare	  fundering	  görs	  till	  nästkommande	  styrelsemöte	  med	  fler	  förslag	  på	  aktiviteter.	  
	  
§39.	  Utställning	  Alfta	  juli	  2017:	  Malin	  kontaktar	  HÄKK	  om	  plats	  för	  ring	  samt	  
domarval	  för	  deras	  utställning.	  Krister	  ordnar	  kontrakt	  för	  vidtalade	  ringsekreterare.	  
	  
§40:	  Utställning	  Orsa:	  Planering	  pågår,	  vidare	  diskussion	  på	  nästa	  styrelsemöte.	  
	  
§41:	  Utställning	  2019:	  Planeras	  till	  slutet	  av	  september,	  förslag	  på	  plats	  är	  Voxna.	  
Malin	  skickar	  in	  till	  utställningsansvarig.	  
	  
§42:	  Tävlingar	  Nornäs	  v.6:	  SPHK	  centralt	  har	  kontaktat	  GD	  ang.	  önskemål	  att	  vi	  flyttar	  
den	  tävlingen.	  Pga.	  område	  som	  tävling	  hålls	  på	  är	  det	  svårt	  att	  flytta	  tävlingen	  då	  det	  är	  
boendebrist	  då	  Vasaloppet	  är	  under	  samma	  period.	  
Krister	  kommer	  att	  svara	  till	  SPHK	  centralt.	  
Malin	  söker	  meritering	  hos	  SH.	  
Malin	  kommer	  inför	  tävling	  se	  över	  riktlinjer	  för	  chipkontroll.	  
GD	  kommer	  vara	  ansvariga	  för	  start/	  mål.	  
Nybro	  hjälper	  till	  med	  tidtagning.	  
VDHK	  sköter	  spår	  och	  avspärrningar.	  
Parkering	  ej	  klart	  vem	  som	  är	  ansvarig.	  Ekonomisk	  ansvarig	  är	  ej	  klart.	  



Sponsring	  till	  SM,	  Malin	  ser	  över	  det,	  kommer	  mer	  info	  efter	  möte	  29/10.	  
Veterinär	  behöver	  bokas,	  Malin	  ser	  över	  det.	  
Möte	  behöver	  hållas	  snarast	  med	  VDHK	  för	  att	  se	  över	  arbetsfördelning.	  
Efter	  möte	  kommer	  Malin	  att	  göra	  lista	  över	  arbetsfördelning.	  
	  
§43.	  Fäboddraget	  v.11:	  Malin	  skickar	  in	  till	  Polarhunden	  att	  det	  blir	  dragträff.	  
	  
§44.	  Koppången:	  Karta	  som	  kan	  skrivas	  ut	  behövs	  till	  hemsidan,	  Malin	  ser	  över	  det.	  
	  
§45.	  Inköp:	  Styrelsen	  tar	  beslut	  om	  att	  införskaffa	  2	  plastbackar	  för	  att	  förvara	  
utställningsmaterial	  för	  2	  st.	  utställnings	  tält.	  Ann/	  Peter	  införskaffar.	  
Styrelsen	  godkänner	  inköp	  av	  st.	  A5	  pärmar	  och	  stämpel	  SPHK	  GD	  till	  utställning.	  
	  
§46a.	  Övriga	  frågor:	  	  
Årsmöte	  2017	  planeras	  till	  den	  1	  april	  i	  Voxna,	  Ann/Peter	  ser	  över	  lokal	  som	  är	  lämplig.	  
Förslag	  är	  att	  i	  samband	  med	  årsmötet	  ha	  filmvisning.	  
	  
§46b.	  Hantering	  av	  medlemmar	  som	  väljer	  att	  gå	  ur	  klubben	  diskuteras.	  Viktiga	  
aspekter	  att	  behålla	  medlemmar	  är	  att	  hålla	  Polartidningen	  attraktiv.	  Att	  senaste	  
tidningen	  skickas	  ut	  omgående	  till	  nya	  medlemmar.	  
	  
§46c.	  Kopior	  på	  bokningar:	  Beslut	  tas	  att	  kopior	  av	  bokningar	  av	  ex.	  sekreterare,	  
domare	  skickas	  till	  sekreterare.	  
	  
§47.	  Sammanställning	  av	  beslut:	  
Jessica	  skickar	  in	  till	  Polartidningen	  att	  material	  till	  hemsidan	  behövs.	  
Malin	  kontaktar	  HÄKK	  om	  plats	  för	  ring,	  samt	  domarval	  till	  deras	  utställning.	  
Krister	  ordnar	  kontrakt	  ang	  bokad	  ringsekreterare.	  
Malin	  skickar	  till	  utställningsansvarig	  planerad	  utställning	  2019.	  
Krister	  svarar	  på	  mail	  till	  SPHK	  centralt	  om	  Nornäs.	  
Möte	  med	  VDHK	  för	  planering	  arbetsfördelning,	  riktlinjer	  chipkontroll,	  sponsring,	  
veterinär-‐	  Malin	  ser	  över	  detta.	  
Malin	  skickar	  in	  till	  Polartidningen	  om	  dragträff	  Fäboddraget.	  
Malin	  lämnar	  offertförfrågan	  om	  skyltar	  till	  Koppången	  samt	  karta	  till	  hemsidan	  över	  
Koppången.	  
Ann/Peter	  införskaffar	  2	  backar	  till	  utställning.	  
Alla	  bokningar	  ska	  kopia	  skickas	  till	  sekreterare.	  
	  
§48.	  Nästa	  möte:	  161210	  kl.11.00	  hos	  Krister	  Mattsson.	  
	  
Ordförande:	  	  	  	  	   	   	   Justerare:	  
Krister	  Mattsson	   	   	   Malin	  Sundin	  
	  
………………………………………..	   	   ………………………………………	  
	  
Sekreterare:	  
Ann	  Tigerstrand	  
	  
…………………………………………	   	   	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


