
 
SPK Norra avdelningen 
Protokoll styrelsemöte 

 
Styrelsemöte nr:  

Plats: Tjälamark 

Tid: 18:30 

Närvarande: Thomas Wahlström, Helena Troéng, Marita Nordin, Kerstin Lööf, Sven Lindahl, Ann Hammarström, 
Maria Karlsson,  

Anmält förhinder: Lena Blank, Maria Wassberg,  

1. Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av protokollförare 
Till protokollförare valdes Kerstin Lööf 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

5. Ekonomi 
Ann har nu äntligen fått tillgång till klubbens bankkonton och meddelar att ekonomin är god 

6. Inkommen post 
Maria redovisar inkommen post från Cs och Skk och frågar om hon i fortsättningen ska göra en sammanställning av                   
all post som hon får, eller att den skickas ut till alla i styrelsen 

Mötet beslutar att även styrelsemedlemmarna ska få all inkommande post  

Styrelsen har inget att invända mot de remissförslag som Cs kommit meddelar 

7. Pudelnytt, Facebook och hemsida 
Marita talar med Isak som skickar in foton till Bea 

8. Utställningar 
Sammanfattning av Byske utst som upplevdes som lyckad med 73 anmälningar och trevlig domare Patric Ragnarson 

Vännäs har 59 anmälningar 

Böle har till dato 25 anm och Thomas skickar ut en påminnelse på sociala medier 

Listan på domare uppdateras och skickas till Maria B som tar fram domare till utst 20/21 

 

 



 

9. Sponsring av anmälda till BPH 
BPH 19 okt Nordmaling 8 deltagare som klubben sponsrar med 200/hund Thomas skriver ihop anmälan , och                 
stämmer av med Helena. 

10. Övriga frågor 
Fortsatta förslag om rallylydnadstävlingar diskuteras 

Spks kläder m logga ska vi försöka använda annars blir det lotterivinster 

Gamla vandringspriser ska Maria höra med Cs om det har nån plats hos dem för förvar 

11. Information till ombuden 

Information till Ombuden ges gällande möjlighet till sponsring. 

12. Nästa möte 
Nästa möte blir Vecka 33 12-16/8 

13. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet  

 
 

Vid protokollet: Justerat: 

  

Kertsin Lööf Thomas Wahlström 

Protokollförare Ordförande 

  
 
 
 

 

 


