
SPK Norra avdelningen Protokoll styrelsemöte nr 6/2016 

Plats: Telefonmöte Tid: 2016-05-11 kl 19.15 – 20.50 Närvarande: Maria Byström (kom senare), 

Carola Eliasson-Åström, Jenny Jakobsson, Gunilla Sundling, Torbjörn Windseth, Lena Åkerman 

§ 49 Mötets öppnande Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 50 Godkännande av dagordningen. 

§ 51 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 52 Inkommen post  

 160404 Medlemsrapporter i mars 

 160409 Brush-up ringsekretetrare 

 160409 Icke hänvisning 

 160409 Inbjudan bruksläger SBK 

 160412 Protokoll nr 5 från södra 

 160418 Godkänd utställniong hos SKK 

 160424 Info ang live-streaming på utställningar 

 160424 Utdrag ur SKK UtstK protokoll 31 mars 2016 vaccinationskrav  

 160428 Icke hänvisning 

 160502 Medlemsrapporter April 

 160506 Nyheter från SKKs utställningskommitté 

 160506 Forskningsnyheter 

 160506 Antal hundar i gruppmoment   

§ 53 Kassarapport  

 Budget för PF har hållts, så när som ett litet minsuresultat 

 Byskeutställingen har 74 anmälda och det ser ut som att budgeten kommer hållas och 

 eventuellt ge ett litet positivt resultat. 

 Certtallrikarna har anlänt och finns för upphämtning i butik. 

§ 54 Utställningar  

 Nu finns alla domare för -16 namngivna och utannonserade. 

 Anmälan till Vännäs är något senarelagd av anmälningstekniska skäl. Överlappning  

 av anmälningsperioder komplicerar administrationen rent tekniskt. 

 Lena kontaktar Barbro B angående fel i SKK utställningsinformation i syfte att dels 

 korrigera, dels utröna hur denna felaktiga information kommit till SKK. 

§ 55 PN, Facebook, hemsidan  

 Manusstop PN 15/5. Lena skriver om inofficiella utställningen i februari. Komplettering av 

 namn på domare (Henrik Johansson) är gjord. 

§ 56 Rasfrågor, hälsa, exteriör och mentalitet  

 Inget att ta upp under denna punkt. 

§ 57a Rapport PF, Torbjörn rapporterar 

 Dagordningen på PF gicks igenom fort på årsmötet. 

 Södra hade inga delegater på PF, vilket i sig är ett stadgebrott. Detta diskuterades under 

 punkten “övrigt”. CS fick i uppdrag att kontakta södra ang. detta och boka ett möte för en 

 diskussion där även en representant för SKK skall deltaga. En medlem från södra var 



 med på PF, dock utan rösträtt. 

  

 Diskussion uppstod när Norra avdelningen bildades. Norra har jubilerat -x7 men rent 

 formellt bildades avdelningen 1/1 -78. Vi konstaterade att beslutet att instifta norra 

 avdelningen fattades -77 och det följdaktigen är detta beslut som firas. 

 

 Diskussionen om jubileumsbok har landat i att en bok blir för dyr och 

 tidskrävande att producera varför ett jubileumsnummer av PN kommer ges ut. Lena Å 

 kommer att skriva för Norra avdelningens räkning. 

  

§ 57b Nolia  

 Torbjörn informerar om läget. Peter Strand i Piteå jobbar med att få fram resurser till 

 mässan inom given budget. 

§ 58 Övriga frågor 

 Lena Å uppdras att ansvara för jubileumsnummrets text(er) från Norra avd. 

 Nuvarande ombud i Gällivare flyttar och nytt ombud skall tillfrågas när hen är på plats i 

 Byske.  

 Carola rapporterar från medlemsmöte i Skellefteå.  

 Yvonne S ordnade mötet och 7 medlemmar deltog. 

 Agilitybanan som står i Medle är i dåligt skick och behöver rustats upp. Styrelsen 

 diskuterade banans skick och ekonomin kring platsen den står nu. Lena Å uppdrogs ta 

 reda på detaljer kring ekonomin, såsom hyra för marken samt intäkter vid utlåning. 

 Carola informerade om den sk. “Rambobanan” som finns i Skellefteå som en trevlig 

 och nyttig aktivitet för medlemsträffar och övriga hundaktiviteter.  

 Styrelsen kostaterade att vi önskar en ekonomisk redovisning från ombuden och att 

 detta lämpligen bör göras i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet. 

§ 59 Nästa möte 

 Bestämdes till 7/6 -16 

§ Ordförande tackar styrelsen och avslutar mötet 

 

Vid protokollet:    Justerat: 

 

 

 

Maria Byström    Torbjörn Windseth  

Protokollförare    Ordförande 

 


