Verksamhetsberättelse för SPHK södra 2013
Styrelsen för SPHK södra avger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden
20130331 – 20140320
Styrelsens sammansättning
Ordförande: Torbjörn Antonsson
Vice ordförande: Robert Persson
Sekreterare: David Erman
Kassör: Mari Lilja
Ledamot: Susanne Nilsson
Suppleant: Malin Granqvist
Ansvarsområden
Utöver styrelsen så har föreningen haft följande kommitteér och ansvarsområden:
Utställningskommittée: Malin Granqvist (sammankallande), Annemo Antonsson, My
Wendel
Tävlingskommittée: Kenneth Svensson (sammankallande), Sara Davidsson
Webansvarig: David Erman
Materialansvarig: Mari Lilja
Ungdomsansvarig: Vakant
Valberedning: Vakant
Sammanträden
Styrelsen har haft sex protokollförda möten.
Representation
David Erman representerade södra på SPHKs årsmöte 20130518. Till det mötet skickade
södra även en motion om centralt inköp av programvara för utställningskatalog. Motionen
avslogs.
Medlemsutveckling
38 nya medlemmar.
Aktiviteter och utvecklingsarbete under verksamhetsåret
1. Utställningen i Vaggeryd (april)
Ca 150 hundar anmälda. Domare: Christina Bjerstedt-Ohlsson och Gunilla Sandberg.
2. Medlemsträff på Järavallen (juni)
Ca 30 medlemmar samlades, gick tipspromenad, lärde sig allt om selar, grillade, umgicks
och hade trevligt.
3. David Erman har arbetat aktivt med förnyande av SPHKs hemsidor. Styrelsen har
försökt att hålla hemsidan mer aktiv än den varit tidigare.
4. Lansering av Södras Barmarkscup (sep)
Cupen har löpt under säsongen och avslutas med Södras KM i Nybro.
5. Lansering av Södras Vintercup (dec)
En av de fyra tävlingarna fick ställas in pga snöbrist. Den mest välbesökta tävlingen för
södras del var Polarhundsmästerskapen i Orsa.

6. Beslut att köpa in katalogprogram för utställningskatalog (aug)
Vår utställning i Vaggeryd har stadigt vuxit till sig. Det är väldigt glädjande men det ställer
också krav på den som gör utställningskatalogen. Med detta programmet säkerställer vi
kvaliteten på katalogen, minskar risken för fel och reducerar arbetsbördan för
utställningsansvarig.
7. Styrelsen har jobbat fram en lathund för utställningsarbetet för att göra det lättare för
nya utställningsansvariga.
8. Styrelsen och tävlingskommittéen har aktivt letat efter en tävlingsplats för södras KM
utöver de platser som Nybro draghundsklubb och Skånes draghundsklubb använder. Vi
har besökt flera platser men de har inte mött de önskemål vi ställer på en tävlingsplats
alternativt har de inte varit tillgängliga.
9. KM i samarbete med Nybro Draghundsklubb (mars 2014).
10. Styrelsen har arbetat med att ta fram profilkläder till klubben.
11. 63 medlemmar har licens genom södra för denna säsongen. Vi hoppas på många fler
till nästa säsong!
Klubbmästerskap och cuper
Prisutdelning i södras KM och i de två cuperna kommer att ske på årsmötet alt på
söndagen efter andra och sista tävlingsdagen i KM:et.
Slutord
Styrelsen vill rikta särskilt tack till alla de som varit aktiva på våra stora evenemang –
utställning och KM. Framför allt utställningen i Vaggeryd som vi arrangerar själva är ett
rejält uppdrag. Ett extra stort tack till Malin Granqvist för mycket gott jobb med
utställningen.
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