Sphk Samojedhund

Protokoll för styrelsemöte via telefon 2014-09-08 kl 19.30.
Närvarande: Anneli Jönsson, Camilla Nyström, Helene Larsson, Emma Månsson, Cecilia
Gunnvall, Helene Werner, Michael Berglöf samt Sara Jonsson.
Anmält frånvaro: Pernilla Wickström –Osietzki
§116. Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna.
§117. Val av justeringsperson
Helene Werner väljs att jämte ordföranden justera protokollet.
§118 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns med tillägg av §128.
§119. Föregående protokoll
Protokoll från 2014-08-18 godkänns och läggs till handlingarna.
§120. AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§121. Inkomna skrivelser
•

Arrangörer för Polardistans 2015 ansöker om att tävlingen skall vara meriterande för
DP100+.
Styrelsen beslutar att bifalla förfrågan.

•

Påminnelse till styrelsen om att meddela godkända meriteringstillfällen till
meriteringsansvarige.
Styrelsen beslutar att ordföranden gör detta.

•

Ansvariga för World Samoyed Meeting i Australien 2015 söker en kontaktperson från
respektive Samojedklubbar runt om i världen som får möjlighet att representera sig vid
mötet i form av en folder.
Styrelsen beslutar att Sara Jonsson blir kontaktansvarig och att vi kommer arbeta fram
ett material för ovan nämnda folder.

•

Nyhetsbrev från SKKs utbildningskommitté.
Läggs till handlingarna.

§122. Utgående skrivelser
•

Till medlem angående §89, vandringspris från Ånnaboda. Styrelsen begär
kostnadsförslag på upprustning av priset.

§123. Ekonomisk rapport
Biljett för exteriördomare till Visseltofta är betald.
§124. Rapporter – kommittéer
•

Dragkommittén: Sara Jonsson avsäger sig rollen som sammankallande i kommittén.
Anneli Jönsson kliver in i dragkommittén och fungerar som sammankallande. Möte
planeras till nästa vecka. Medlemmar behövs som stöd i kommittén. Anneli Jönsson
tar kontakt med tidigare ansvariga för spår och frågar om de vill hjälpa till.

•

Ungdomskommittén: Förberedelser inför Visseltofta:
3 barn är anmälda till handlings-”kurs” med Sara Cansund på lördagen. Om intresse
finns genomförs även ”barn med hund”. På söndagen planeras juniorhandling.
Rosetter till detta är beställt. Nästa möte planeras till efter Visseltofta, då
vintersamlingens ungdomsaktiviteter finns på dagordningen.

•

Utställningskommittén: 25 anmälda ekipage till Visseltofta. Royal Canin är kontaktade

angående sponsring. Ingen föreläsning är planerad, men dock ett medlemsmöte.
•

Monterkommittén: Helene Larsson frågar i medlemsportalen vilka som är intresserade

av att stå i montern på Stora Stockholm.
§125. Meriteringsdomare:
För utbildning av ytterligare meriteringsdomare beslutar styrelsen att skicka Andreas Hanson.
Som reserver anges Michael Berglöf samt Sara Jonsson. Sara Jonsson meddelar beslutet till
SPHK Centralt.
§126. Hemsidan:
Ikväll får vi egen inloggning till hemsidan. Emma Månsson meddela medlemmarna om den
nya hemsidan så snart vi har möjlighet att själva redigera den. Uppmanar medlemmarna att
meddela styrelsen om buggar eller andra fel de upptäcker.
Styrelsen undersöker också om valpförmedlaren kan få en egen, begränsad inloggning.
§127. Arbetshelg:
Förläggs till 25-26 oktober, någonstans i närheten av Örebro för att ge hela styrelsen rimlig
restid.
§128. Furudal:
Annonser rörande utställning och drag är ute i Polarhunden. Så även kallelse till årsmötet.

Återstår gör middag samt föreläsning.
Hannie Wink föreslås som föredragshållare, Camilla Nyström frågar henne hur lång tid hon
beräknas föreläsa, samt vilken ersättning hon vill ha.
Nya nummerlappar behövs. Gävle-Dala har nyligen köpt. Michael Berglöf tar fram
kostnadsförslag. Anneli Jönsson frågar Royal Canin samt Agria om de kan tänka sig att
sponsra nummerlappar och eventuellt funktionärsvästar.
Skyltar för dragspåret. Nästa gång någon är i Furudal rekas inne i ”gubben”. Hur många
skyltar finns, vad har de för mått?
§129. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§130. Nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till arbetshelgen 25-26/10.
§131. Mötets avslutande.
Ordförande avslutar mötet.

_________________________
ordf. Anneli Jönsson

____________________________
justerare Helene Werner

_____________________________
mötessekr. Sara Jonsson

