Protokoll telefonmöte SPHK au 150416, 20.00
Deltagare: Alf, Helene, Donald, Andreas

1.

Öppnande
Alf hälsar oss välkomna till mötet.

1.

Justerare
Helene väljs till justerare.

1.

Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.

1.

Ekonomi
Helene presenterar förslag till budget. Konstateras att kostnader för reseersättning
ökat. Diskussion kostnadsnivån och huruvida vi kan minska utgiftsposten.

1.

WSA
General Assembly har möte i september. Au föreslår att SPHK ska delta och att
representanten erhåller ersättning för resor samt logi.

1.

Hemsida
Robert Frick (teknisk webmaster) har uttryckt behov av översyn av hantering och
innehåll på hemsidor. Andreas föreslås ta kontakt med Robert för detaljerad
information. Au föreslår att översyn kring hemsidan kommer på agendan nästa
arbetshelg.

1.

Styrelsemötet 9-10 maj
Föreslagna punkter på dagordningen – budget, verksamhetsberättelse,
årmöteshandlingar, SKK, WSA, brev från NN, ansökan om aktivitetsstöd,
inkomna motioner, meriteringsregler, översyn av stadgar. 27/4 föreslås bli sista
anmälningsdatum.

1.

Årsmötet
Nisse Uppström har tillfrågats om rollen som mötesordförande.

1.

SKK Funktionärsstipendium
SKK har uppmanat SPHK att söka funktionärsstipendium. Au föreslår att förslag
på kandidater skickas ut på remiss till rasklubbar och distrikt. Sista datum för svar

är 1/8.

1.

Övrigt
Deadline för yttringar om SKK:s förslag till ändring av grundregelverket är 18/5.
Au föreslår att SPHK meddelar SKK att vi inte har något att invända.
Meriteringsutbildning – Freddie Åkerlind och Anders Ryttinger håller i
utbildningen 10/5 på Broby Gård. Reseersättning, en natts logi samt mat föreslås
ingå för utbildare och fyra deltagare.
Etiska programmet – styrelsemötet i november -14 fattade beslutet att det etiska
programmet skulle finnas i samtliga nummer av PH under 2015. Detta har ej
genomförts. Helene föreslås ta kontakt med Mia Karacs.
Föreslås att Au kan hålla möte på annat sätt än via telefon. Donald gör en
inventering.

1.

Avslut
Alf tackar samtliga för medverkan.

2015-04-25
Vid pennan

Justeras av

Andreas Knudsen

Helene Ouchterlony

