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SPK Norra avdelningen 

Dagordning  
 

Styrelsemöte nr:  1 
Datum:  2022-01-27 
Tid:  18:00 
Plats:  Facebook 
Närvarande:  
 
Frånvarande: 

Thomas Wahlström, Helena Troéng, Mathilda Lindberg, Maria Karlsson, Maria Wassberg 
och Isac Adolfsson 
Marita Nordin och Ann Hammarström. 

  
1.  Mötet öppnas  

2.  Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns 

3.  Föregående protokoll Läggs till handlingarna 

4.  Ekonomi Rapport från kassören. Genomgång av 
resultatrapport. 
 

5.  Pudelnytt, Facebook och hemsida Alla ska få personliga mailadresser. Vissa 
gruppadresser vill vi ha kvar t.ex. styrelsen. 
Rolladresserna vill vi ha kvar – Thomas 
skickar in svar till Malin.  
 

6.  Aktiviteter Ombudsbrev – bordläggs till nästa möte.  
 

7.  Utställningar Presentkort. Frågan tas upp på nästa möte 
för beslut. 
 
SKK utlåtande från anmälan som gjordes 
efter utställningen i Sundsvall har kommit. 
 
Det blev en del fel vid rapporteringen vid 
utställningen i Sundsvall bland annat 
felrapporterade resultat som har behövt 
korrigeras i efterhand. 
 
Till utställningarna i Vännäs och Byske är 
domare nu bokade 
 
Maria K kontrollerar att plats är bokad i 
Byske 
 

8.  SPK-handboken Styrelsen lämnade synpunkter – Thomas 
skickar svar 
 

9.  Inkommen motion Motionernas gick igenom inför årsmötet. 

10.  Årsmöte Genomgång av årsmöteshandlingar och 
förslag till budget.  
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11.  Övriga frågor Diplom och gratulationer till titlar gicks 

igenom inför årsmötet. 
 

12.  Nästa möte Thomas skickar doodle efter årsmötet om 
Konstituerande styrelsemöte. 
 

13.  Mötets avslutande  
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