
 

 

 

 

 

 

               Protokoll SPHK AU Telefonmöte 14-12-11 

 

 Medverkande: Alf Hallén, Helene Ouchterlony 

        Donald Eriksson, Andreas Knudsen 

 

1 Öppnande: 

Alf hälsar oss välkomna. 

 

 2 Justerare: 

  Helene Ouchterlony väljs till protokolljusterare. 

 

 3 Mailadresser exteriördomarkonferens: 

   Frågan ställs om AU kan ha vardera @sphk.se  

    adresser. 

 AU beslutar att Andreas ställer frågan till teknisk 

webmaster som om möjligt verkställer. 

 

Gällande ansökan om exteriördomarkonferens 2018 ska 

budget vara SKK till handa senast 30 juni -15. 

Donald Eriksson har frågat Ninni om engagemang i 

frågan. Svaret är negativt och Donald får uppdraget 

att fortsätta arbetet. 

 

 4 Meriteringsdomare: 

 Andreas har frågat Anders Ryttinger om möjlighet att 

leda en meriteringdomarutbildning i januari. Anders 

kan inte förrän våren -15. AU beslutar att Helene 

ställer frågan till Evert Larsson. 

 

 5 WSA: 

 Alf meddelar att vi har 21 anmälda till totalt 23 

platser vid VM -15 i Österrike.  
   

 

 6 Organisationsutredning: 

 Lennart Andersson har skickat frågor kring 

organisationsutredningen. Andreas vidarebefordrar 

relevanta frågor till Agneta Hörnlund. 
   

 

 7 Ekonomi Förlustgaranti: 

 AU behandlar inkommen ansökan om förlustgaranti från 

PD. Preliminärt underskott på -41000 kronor. 

AU beslutar bifalla ansökan med en garanti på halva 

beloppet dock högst 15000. 



   

 

 8 Hemsida: 

 Malin Granqvist har tackat ja till att bli ny 

webbredaktör för centrala hemsidan. 

AU understryker att följande skall vara 

huvuduppgift. 

 Dokumentinläggning, inlägg och skapande av annonser, 

kalender. 

 

AU beslutar att samtliga distrikt och rasklubbar om 

möjligt ska kunna få tillgång att administrera 

kalendern. Andreas tar kontakt med teknisk webmaster 

som verkställer.  

 

 9 IFSS tävlingsregler ålder ungdom: 

Donald redogör för IFSS:s förslag till nya regler. I 

huvuddrag innebär förslaget en höjning av åldern för 

start i seniorklass till 20 år(idag 16). Juniorklass 

tävlas med max tre hundar i spannet.  

   
   

 10 Info telefonmöte med SKK: 

 Alf meddelar att SPHK (C)kan vara medlem i SDSF. 

 

  

 11 Övrigt: 

 Alf meddelar att han haft telefonmöte med rasklubben 

för Siberian Husky. PD + Amundsen Race blir 

meriterande. 

AU diskuterar och betonar vikten av att meriteringar 

sprids över hela landet. 

 
   

 12 Nästa möte: 

  Nästa möte för AU blir onsdag 14/1 -15  20.00 

 

 13 Avslut 

  Alf önskar oss alla God Jul. 

 

 

 

 

   

  Andreas Knudsen    Helene Ouchterlony 

  Sekreterare     Justerare 

 

 

 

  Alf Hallén 



  Ordförande 


