
 Styrelsemöte den 18/4-2013    20.00
 Telefonmöte

§1.Mötet öppnas. Britt öppnar mötet.
 
§2.Justerare. Gabriella utses..

§3.Deltagare. Petra, Björn, Kjell, Britt, Gabriella, Stef, Helen.
 
§4.Policy för Mälardalen. Milersättning, aktiviteter, fakturor. 
-Milersättning: Kjell framför att vi ej brukar ta ut milersättning för egna träffar, 
däremot för möten som man är kallad till. Kjell föreslår att vi tar reda på policy. Britt 
tar reda på detta.
-Aktiviteter: Aktiviteter/föreläsare skall gå genom SISU, SPHK-central kan också ge 
bidrag till aktiviteter. 
-Fakturor skall gå genom ordförande och kassör.

§5.Ånnaboda. 
-Sponsring har ej gett mycket resultat. Vi har i dagsläget ingen hundmatssponsor. 
Britt tar reda på om Husses kan stå för detta.
-Uppgifter på plats: Bestyrelsen finns på plats och tar emot klagomål, rapporter etc. 
Består av Petra, Kjell, Björn. Sekritariatet: Delar ut nummerlappar, tar betalt, säljer 
kataloger, etc. Består av Gabriella, Helen, Stef. Kommissarie är Britt.
-Tider: Bygga ring etc görs kvällen innan, andra förberedelser görs på morgonen, 
samling kl 7.00.  Stuga hyrs och delas av oss som ska övernatta. Gabriella ordnar 
med detta. Petra, Helen, björn , Britt, Gabriella+ Barn skall dela. Utställningen 
beräknas sluta kl 15.00.

§6.Spika datum för aktiviteter. 
-Ungdomsläger: Förslag 9-11/ 8 vid Mörtsjöns orienteringsstuga. 250kr per barn. 
Annonsera i Polarhunden. Stef, Petra, Gabriella, Björn arrangerar detta. Barn under 
10 år skall ha förälders sällskap. 
-Kjell anordnar en helgtur i Ånnaboda augusti/ september. 
-Fjälltur skall anordnas. Ljungdalen som förslag.
-Flygblad skall delas ut på Utställningen i Ånnaboda, Petra ansvarar för detta.

§7.Övriga frågor.
-FaceBook informationsflöde. Petra arrangerar sidan.
-Eukanubadraget vill låna klockor, nummerlapppar, målflaggor. Klockorna skall 
beläggas med hyra 250Kr då dessa är dyrbara, skall återlämnas i ursprungligt skick. 
Kontrakt skall skivas.
Kickbike skall lånas av ungdom i distriktet. Kontrakt skall skrivas. Den skall 
renoveras upp och Britt anordnar med detta innan den lånas ut. Kjell anordnar med 
kontrakt för kickbike och klockor.
Petra representerar distriktet på SPHK-centralmöte.

§8.Nästa möte. I Ånnaboda 8/5 kl 19.00.
 
§9 Mötet avslutas.



Sekreterare, Petra Dalenklint

Justerare,, Gabriella Nordgren
 

Ordförande, Britt Forsgren


