Protokoll från arbetsutskottet för styrelsen.
Närvarande: Anders Hörnlund, Petra Dalenklint, Emma Månsson och Helene Ouchterlony
När: 8 juni 2016
Via: Skype

§1. Protokolljusterare
Petra Dalenklint utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 1-7.
Helene Ouchterlony utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 8-9.
§2. PD - organisation
Det har kommit till styrelsens kännedom att bankkontot för PD tillhör SPHK Västra. Men
eftersom SPHK har det ekonomiska ansvaret för PD så bör bankkontot tillhöra SPHK.
AU beslutar att Helene Ouchterlony kollar upp om SPHK Västra har ett separat konto för
PD och om det kan skrivas över till SPHK.
§3. Meriteringsregler
SKK har gjort en skrivelse till SPHK gällande meriteringsreglerna. SKK har bordlagt SPHK’s
utskick av meriteringsregler eftersom det är för många oklarheter. SKK har informerat om
att de vill ha ett möte med ordförande och eventuellt en person till för att diskutera
oklarheterna.
AU beslutar att Anders åker. Camilla Nyström ska också tillfrågas om hon har möjlighet att
följa med på mötet.
§4. Aveldispens Siberian Husky
En medlem har inkommit med förfrågan om aveldispens på en tik till SKK. SKK har sedan
begärt synpunkter från SPHK.
Arbetsutskottet avstyrker ansökan enligt rasklubbens motivering:
Styrelsen för siberian husky avstyrker dispensansökan om parning av tik över 7
år för Working husky Uschi S48849/2009
Styrelsen har bedömt ansökan utifrån avelssynpunkt och anser att tiken inte har
unika linjer som måste tas tillvara. Dessutom är linjerna redan bevarade genom att
systern tidigare har fått en kull valpar.
§5. WSA EC 2016 (intresseanmälan)
WSA vill ha en deltagarlista för hur många som åker på WSA EC 2016 - barmark i
Tyskland
AU diskuterar olika sätt att sprida information.

AU beslutar att en intresseförfrågan ska läggas ut på distriktens hemsidor. Först ska det
skickas in anmälan om intresse och därefter en bindande anmälan. Den bindande anmälan
ska vara betald av medlemmen innan SPHK anmäler medlemmen till tävlingen.
Bindande anmälan samt avgift ska vara SPHK tillhanda senast 15 augusti 2016
§6. Info WSA generalförsamling
Det har inkommit ett förslag från Norge att Norge och Svergie bör skriva fullmakter åt
varandra för att kunna rösta åt varandra i olika frågor. Det är ett sätt som kan klubbarna
spara pengar genom att åka vartannat år.
§7. Punkter Arbetshelgen
AU går genom en preliminär dagordning. Punkter som rasklubbarna och distrikten vill lyfta
som inte finns med på dagordningen ska inkomma 2 veckor innan arbetshelgen till
sekreteraren.
AU beslutar ett preliminärt körschema för dagordningen samt att dagordningen skall
skickas ut innan midsommar. Viktigt att de som blir inbjudna informerar ankomsttid,
avgångstid och om det behövs beställas specialkost.
AU-utskottet beslutar att bjuda in SKK till arbetshelgen för att berätta om deras
omorganisering.
§8. Mötet avslutades
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