
 
SPK Norra avdelningen 

Dagordning  
Styrelsemöte nr: 11 
Datum:  2020-11-30 
Tid: 18:00 
Plats: Teams 
Närvarande:  Sven Lindahl, Thomas Wahlström, Kerstin Lööf, Isac Adolfsson, Maria Wassberg, 

Marita Nordin, Helena Troéng, Maria Karlsson. 
 

Anmält förhinder: 
 

 

  
1.  Mötet öppnas Ordförande öppnar mötet 

2.  Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes 
 

3.  Föregående protokoll Föregående protokoll lades till handlingarna 

4.  Ekonomi  Alla verifikat är nu överförda till nya 
redovisningssystemet.  
 
Den inofficiella utställningen som hölls i februari 
gav ett  netto på ca 21000 kr.  
 
Sundsvalls utställningen fick ett minusresultat på ca 
5000 kr. Bland annat pga högre lokalkostnader och 
hotellnätter.  
 
Utställningen i Umeå fick ett plusresultat då lokal 
och domarkostnaderna blev låga.  
 

5.  Pudelnytt, Facebook och hemsida Inga aktuella punkter 

6.  Aktiviteter Ombudet Anna Wik har valt att sluta, så Hudiksvall 
står just nu utan ombud.  
 
Medlemsantal 
Vi har haft ett positivt medlemsantal på 31 personer 
hittills i år. 
 
Aktivitetsgruppen kommer att boka ett möte för att 
planera in fler digitala aktiviteter. De kommer även 
kontakta ombuden för uppmuntran och stöd i corona 
tider. 

7.  Utställning Utställningar 2021 är i dagsläget svårt att förutse. 
Utställningskommittén planerar för att kunna 
genomföra utställningarna i Byske och Vännäs i 1a 
hand. 

8.  Övriga frågor Maria Karlsson lämnar en rapport från 
verksamhetskonferensen, där CS bla. vill  

- ordna med en gemensam checklista för alla 
avdelningar gällande rutiner vid utställningar. 



 
- CS ska dela upp sig i olika kommittéer för 

olika aktiviteter. 
 
Årsmöte 
Thomas föreslog olika alternativ på genomförande av 
klubbens årsmöte, styrelsen enades om ett Zoom 
möte där klubben presenterar året och utmärkelser 
m.m. vore trevligt. Sedan tar vi hjälp av SKK för att 
anordna ett förenklat årsmöte medlemmar kan rösta 
på förslag via webben. Styrelsen uppdrar åt Thomas 
Wahlström att undersöka saken närmare och beställa 
systemet. 
 
Inför årsmötet ansvarar Thomas för 
Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan  
 
Ann ansvarar för slutredovisningen och 
revisionsberättelse. 
 
Thomas och Maria K ansvarar för förslag till budget 
tillsammans med Ann. 
 
Helena Troéng ansvarar för diplomen.  
 
 

9.  Nästa möte Nästa möte blir den  
 

10.  Mötets avslutande Ordförande avslutade mötet och tackade för 
deltagandet 
 

 

---------------------------------------                              ----------------------------------- 

 

 

Protokollförare Kerstin Lööf                                                 Justeras Thomas Wahlström 


