
  2014-01-26 

Protokoll 
 

Styrelse möte SPHK Mälardalen 2014-01-20 
Telefonmöte 

 
Närvarade:                       Adjungerad:   
Petra Dalenklint   Helen Ouchterlony 
Monica Larsson  
Evert Larsson 
Jo-Ann Norén 
Anders Ryttinger 
Lars Jämtsved  
 

§1. Mötet öppnas 
Ordförande öppnade mötet  
 

§2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns 
 

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

§4. Föregående protokoll 
Bordläggs tills nästa möte 
 

§5. Resultatrapport/Balansrapport 131231 
Utgående balans 41 381,01 kronor, förlust 2 081,45 kronor. Klubben bör sträva efter att ha 
1:års omsättning i en buffert ett mål på sikt. Vi bör öka intäkterna på utställningarna som vi 
har. Budgetera för aktiviteterna  
 

§6. Fördelning av arbetsgrupper/kommittéer 
Det beslutades att alla aktiviteter som klubben har skall ha en kontaktperson i styrelsen, så att 
styrelsen vet vad det är på gång. 
           
Det beslutades att Jo-Ann är kontaktperson gentemot Utställnings kommittén som består av            
Linda Almkvist och Jeanette Engström 
 
Det beslutades att Evert och Anders ingår i Drag kommittén samt i Fjälläventyr.  
 
Det beslutades att Träffar skall vara en stående punkt på dagordningen. 
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§7. Ansvariga för Idrott Online 
 
Evert valdes till ansvarig för rapportering av licenser, drag, Gröna kort  
Anders rapporterar in andra aktiviteter 
 

§8. Administratörer till Facebook-sidan 
I dagens läge är det Petra som administratör.  
Bordläggs tills nästa möte 
 

§9. Artiklar till Polarhunden, manusstopp 25 januari 
Styrelsen skall göra en kort presentation av sig själva som skall in i Polarhunden  
senast 25 januari. 
 

§10. Inventarier 
Evert kontaktar Britt Forsgren om vad hon har. 
Helen har nummerlappar samt 2 klockor.  
Det beslutades att en inventarielista skall göras snarast. 
 

§11. Nya hemsidan, vilken information ska flyttas över?/ny 
information 
Jo-Ann lämnar mötet 
Bordläggs tills nästa möte 
 

§12. Aktiviteter i Ånnaboda 29 maj 
Budget skall göras 
Sponsorer 
Evert kontaktar Gösta Karlberg om föredrag om en Grönlandsresa 
 

§13. Övriga frågor 
Det beslutades att Petra är kontaktperson till webmaster. 
 

§14. Nästa möte 
Det beslutades att vi skall ha ett fysiskt möte, ej planerat när. 
 
Måndag 2014-02-03 kl 19.00 
Helen lämnar mötet 
 

§15. Mötets avslutande 
Ordförande tackade och avslutade mötet 
 
 

Mötesordförande         Justerare  Sekreterare  
 
Petra Dalenklint           Anders Ryttinger  Monica Larsson 


