PROTOKOLL
Sammanträde med styrelsen för SPHKs rasklubb för siberian husky den 2-3 juli 2016
i Norrtälje
NÄRVARANDE
Tjänstgörande
Ylwa Malmberg, ordförande
Jenny Larsson
Lotta Antoniusson
Linda Nordlund
Agneta Nilsson Hörnlund

§1
Justering av protokollet
Styrelsen utser Lotta Antoniusson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§2
Ekonomi
Jenny gör en genomgång av rasklubbens ekonomi. Prognosen är att budgeten klaras 2016.
Styrelsen beslutar att rasklubbens ungdomsstipendium ska delas ut till ungdomar upp till 25 år
för att följa SKKs riktlinjer. Medel till ungdomsstipendium samlas på ett särskilt konto.
Noteras att det är ekonomiskt gynnsamt för rasklubben att handla på Ullmax. Mest gynnsamt
är det om order går via Jenny.
§3
Målsättning, prioriterade områden
Diskuteras rasklubbens mål med rasen och inriktningen på sitt arbete. Hemsidan kommer att
uppdateras när materialet är färdigställt.
Linda tar hand om ungdomsstipendiet och arbetsbeskrivningar.
Prioriterade områden
 Rasspecialen 2017 – Ylwa
 Avelsråd – Lotta
 Rasklubbens inriktning – Agneta
 Seminarium – Jenny
 Årsmöte
§4
Avelsråd
Avelsrådet består av Lotta Antoniusson, sammankallande och Jens Lindberget. Avelsrådet
adjungerar ytterligare personer vid behov.
Uppgifter
 Främja avelsarbetet för att bibehålla en frisk och sund hund
 Revidering av RAS ex uppdatering statistik och analys, risker, åtgärder.
 Öppenhet vid avel
 Rådgivande i avelsfrågor
 Information på hemsidan

§5
Valpförmedling/omplacering
Ola Lindgren är rasklubbens valpförmedlare/omplacering. Valpförmedling/omplacering ska
ha en egen mailadress.
Ola får i uppdrag att kontakta rasklubben för SH i Norge för att utveckla samarbete så att
valpannonser från båda länderna läggs ut på varandras hemsidor. För att få lägga ut en
valpannons ställs krav på medlemskap i SPHK eller NSHK.
§6
Utställning 2016
Utställning i Voxna tillsammans med Gävle Dala distriktet 2016.
Planeringen inför utställningen diskuteras såsom
- Sponsring
- Bilder på priser till hemsidan
- Jenny beställer rosetter
- Internet anmälan fungerar
- Annonsen är skickas till hemsidan
- Utställningsmaterial
- Ringsekretrare och hundmatsponsor är ordnat genom samarbete med Gävle-Dala
distriktet.
§7
Utställning 2017
Utställning i Tånga Hed tillsammans med Västra distriktet 2017.
Ylwa håller ihop planeringen. Domare är tillfrågade och båda har tackat ja.
Föreläsning på kvällen före planeras – Jenny ansvarar
Vagnsrace mm planeras – Lotta ansvarar
Sponsorer, priser, lotteri och cafeteria.
§8
Utställning 2018 och framåt
Utställning i Missmyra tillsammans med Mälardalens distrikt 2018. Förslag på domare
diskuteras.
Ansökan 2019 – rasklubben ansöker om egen utställning. Lotta kollar Mora 14-15 alt 21-22
sep. Alternativ till Mora är Sälen
§9
Rekommenderade domare
Styrelsen uppdaterar sin lista över rekommenderade exteriördomare.
§ 10
Meriterande tävlingar 2017
Det är få tävlingar som är klara inför kommande säsong.
Diskuteras var rasmästerskapet ska ligga.
Enligt nya meriteringsregelverket ska SPHK vara ansvariga för meriteringstillfället även om
det är en annan tävlingsarrangör.
Innan beslut kan tas om meriteringstillfällen måste tid och plats för kommande tävlingar vara
klara.
§ 11
Medlemskontakt/frågor om rasen
För frågor om rasen kan någon i styrelsen kontaktas.
Rasbroschyr finns hos Jenny.

Nuvarande fadderlista på hemsidan tas bort.
§ 12
Hemsida, sociala medier
Hemsidan behöver uppdateras på flera områden. Arbete med uppdatering påbörjas så snart
som möjligt.
Bland annat texten om rasens aktiviteter ska ses över – släde det ultimata.
§ 13
Google Drive
Används fortsatt som arkiv.

§ 14
Övriga ärenden
a) Styrelsen uppmanar valberedningen att utse representant till SPHKs valberedning.
b) Rasklubben har fått en förfrågan från SLU om möjlighet att få ta blodprover på hundar
till ett forskningsprojekt om… Styrelsen tillfrågat hundägare och lämnar förslag på
hundar.
c) Information om revidering av regelverket för meritering – möte med SKK.
d) Nästa möte blir via skype den 3 aug kl 17.00

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund
Sekreterare
Justeras

Ylwa Malmberg
Ordförande

Lotta Antoniusson

