PROTOKOLL
Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundklubben den 20 april 2013 i
Örebro
NÄRVARANDE
Tjänstgörande
Freddie Åkerlind, mötesordförande
Fredrik Petri
Agneta Nilsson Hörnlund
Christina Kleemo
Helene Ouchterlony
Mats Eliasson
Camilla Nyström, Sam
Marie Israelsson, SH
Monica Hjelm, Gr

§1
Protokolljusterare
Helene Ouchterlony utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§2
Information
Lämnas information om följande ärenden
- Remiss från SKK om revidering av stadgar. Efter en intern remissomgång
har SPHK svarat att vi inte har något att erinra mot förslaget.
- SKK har fastställt revidering av RAS för alaskan malamute, grönlandshund
och samojedhund. RAS för siberian husky är inskickat till SKK för
granskning och fastställande.
- En delegat från SPHK är anmäld till kennelfullmäktige i september.
- Ansökan om att få anordna exteriördomarkonferens 2016 är på gång och
ska skickas in till SKK senast 1 juli.
- En avstämning görs om rasklubbarna påbörjat diskussionen om arbetet inför
uppföljning och översyn av meriteringsreglerna
§3
Ekonomi
Lämnas information om
- Aktuell balans och resultatrapport
- Uppföljning av funktion och kostnad för föreningens ekonomi och
bokföring. Styrelsen konstaterar att ekonomi och bokföring sköts utmärkt
och att kostnaden är rimlig.
- Bokslut 2012 (till årsmötet)
- Förslag till budget 2013 (till årsmötet)
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§4
Aktivitetsfonderna
En ansökan har inkommit från rasklubben för grönlandshund som avser brevutskick till
samtliga medlemmar.
Styrelsen avslår ansökan då kontakt med medlemmarna ingår i ordinarie verksamhet.
För att nå samtliga medlemmar kan tidningen Polarhunden användas då inte alla
medlemmar har tillgång till internet.
§5
Polarhunden
Informeras och diskuteras innehållet i tidningen Polarhunden. Tidningen diskuterades
på senaste arbetshelgen och fick ett positivt stöd.
§6
Skrivelse från revisorerna
Revisorerna skickade i januari en skrivelse till styrelsen om hanteringen av
landslagsbidraget.
Styrelsen konstaterar att med respekt för berördas önskemål är ärendet avslutat för
styrelsens del.
§7
Inför årsmötet
Styrelsen går igenom dagordning och fastställer styrelsens förslag till samtliga ärenden
inför årsmötet den 18 maj i Piteå.
Till styrelsens representant på årsmötet utses Helene Ouchterlony. SPHK betalar hennes
resekostnad.
§8
Arbetshelg
Diskuteras arbetshelgen den 16-18 augusti 2013 i Mälardalen.
§9
Nästa möte
Styrelsens nästa möte blir det konstituerande mötet efter årsmötet.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund
Justeras

Freddie Åkerlind
Mötesordförande

Helene Ouchterlony
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