
Protokoll 

 
Styrelsemöte SPHK Mälardalen 2014-07-09 

                                                       Telefonmöte 

 

 

 

Närvarade:          Frånvarande:  

Petra Dalenklint                      Evert Larsson 

Monica Larsson   Lars Jämtsved  

Anders Ryttinger 

Jo-Ann Norén (ers.ord.ledamot) 

 
 

 

§1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet. 

 

§2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

§3. Val av justerare 
Anders valdes att justera protokollet. 

 

§4. Föregående protokoll 
Ej justerat. Bordlades tills nästa möte. 

 

§5. Ekonomisk rapport Ånnaboda 
Rapport saknas, bordlades tills nästa möte pga kassören frånvarande.  

 

§6. Välkomsttext nya hemsidan 
Bordlades tills nästa möte pga ansvarig, Lars frånvarande.  

 

§7. Policy för Facebooksidan 
Bordlades tills nästa möte pga ansvarig, Lars frånvarande.  

 

§8. Fjällvandring ev. med fjällrävssafari 
Förbokning måste göras för fjällrävssafarin. Uppdatering om denna skall göras på Facebook samt läggas 

ut på hemsidan. 

 

§9. Sök- och spårträff 
Spikat datum 2014-08-09. Information kommer på hemsidan samt på Facebook när Jo-Ann har fått en 

vägbeskrivning, Monica lägger ut på Facebook samt Jo-Ann kontaktar webbmastern för hemsidan. 

 



§10. Ersättningar för funktionärer vid utställning 
Det beslutades att utställningskommitén samt styrelsen skall få 1 fri anmälningsavgift på utställning eller 

dragtävling per styrelseår, går ej att spara till nästa styrelseår. Anders reserverar sig mot hela beslutet. 

  

§11. Midnattsrace 
Ingen ny information framkom från dragkommitén . Punkten bordlades därför till nästa 

möte.  
 

§12. Arbetshelg SPHK 8-10/8 
Petra åker och har vi några frågor som vi vill framföra skall det mailas till Petra. 

 

§13. Utbildning SKK 
Ordförande/sekreterare/kassörsutbildning i SKKs regi. Det beslutades att klubben betalar 

kostnaden för kursen och resan. Petra anmälde sitt intresse.  

 

§14. Administratörer nya hemsidan 
Beslutades att det skall bli Ordförande sant sekreteraren och det finns möjlighet att ha ytterligare 

administratörer. 

 

§15. Utställning Herrfallet 4/10 
Petra blir kommissarie och det behövs ett antal funktionärer (vi var 3 på Ånnaboda och det behövs några 

till). Alla hjälps åt med raggning. 

 

§16. Aktivitetsträffar 
Ev. en dragträff planeras av Anders, info kommer senare. 

 

§17. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. . 

 

§18. Nästa möte 
Torsdag 2014-08-20, telefonmöte 

 

§19. Mötet avslutades 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 

 

 

Mötesordförande          Justerare     Sekreterare  

 

 

Petra Dalenklint               Anders Ryttinger                Monica Larsson 


