Verksamhetsberättelse för SPHK södra 2015
Styrelsen för SPHK södra avger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden 29 mars
2015 – 12 mars 2016.
Styrelsens sammansättning
Ordförande: Irene Hansen
Vice ordförande: Sverker Björk
Sekreterare: Hanna Persson
Kassör: Ida Björk
Ledamot: Hanna Persson
Ledamot: Lotta Johansson
Suppleant: Marcus Christensen
Suppleant: Malin Granqvist
Ansvarsområden
Utöver styrelsen så har föreningen haft följande kommitteér och ansvarsområden:
Utställningskommittée: Malin Granqvist (sammankallande), Lotta Johansson och Szilvia Siba
Tävlingskommittée: Hanna Persson (sammankallande), Andreas Frisk
Webansvarig: Irene Hansen
Materialansvarig: Mari Lilja
Ungdomsansvarig: Linda Lindquist
Idrott Online: Hanna Persson
Valberedning: Christina Bjerstedt-Ohlsson (sammankallande), Linda Nordlund
Sammanträden
Styrelsen har haft nio protokollförda möten inkl konstituerande mötet.
Representation
Malin Granqvist närvarade på SPHKs årsmöte 9-10 maj 2015.
Ingen närvarade från södra på SPHKs arbetshelg 21-22 augusti 2015, information kring södras år
skickades via mail.
Medlemsutveckling
25 nya medlemmar.
Aktiviteter och utvecklingsarbete under verksamhetsåret
1. Lilla hapimagdraget (april 2015)
11-12 april 2015 genomfördes lilla hapimagdraget i Hok, ca 70 deltagare. Mycket positiv
respons från deltagare.
2. Utställning i Vaggeryd (april 2015)
Ca 130 st hundar anmälda. Domare: Bo Lundström och Lennart Edfors. Utställningen ägde
rum i Vaggeryd den 28 april 2015. Inför utställningen kompletterades det med rosetter.
3. Träff i Hovdala (maj 2015)
Den 24 maj 2015 arrangerade klubben en träff i Hovdala med fokus på utställning. Vi fick
besök av Shakaela Ward som bland annat visat ett flertal raser på utställningar med god
framgång, är utbildad ringsekreterare och juniordomare. Hon hjälpte till med lite tips och
ideer, de som önskade fick möjlighet att utställningsträna med handledning av Shakaela.
Södra bjöd på korv och fika, en trevlig dag med god uppslutning.

4. Karsholmsträffen (september 2015)
Planerad träff i Kristianstad ställdes in pga krock med annat evenemang i Skåne.
5. Nummervästar (augusti 2015)
Klubben köpte in nya nummervästar från trimtex, nr:1-200.
6. Arbetshelg (september 2015)
Arbetshelg för förtroendevalda. Deltagare: Sverker Björk, Ida Björk, Andreas Frisk, Lotta
Johansson, Hanna Persson, Linda Lindqvist och Irene Hansen deltog vid mötet via skype.
Många givande diskussioner som varit svåra att hålla via skype. Bland annat diskuterades
det vad klubben står för, cuper, klubbmästerskap, aktiviteter, tävlingar och utställning.
7. Bildekaler (september 2015)
Bildekaler beställdes och finns till salu.
8. Hapimagdraget (september 2015)
26-27 september 2015 arrangerades Hapimagdraget i Hok med ca 100 deltagare. Det blev en
trevlig tävling med många deltagare. Cupvinnare premierades i samband med
prisutdelningen.
9. Prova på drag dag (november 2015)
Genomfördes en lyckad dag i samarbete med Sjöbo brukshundsklubb där barmarksdrag
visades upp och hundägare fick möjlighet att låna utrustning för att prova drag med sina
egna hundar. Väldigt uppskattat.
Klubbmästerskap och cuper
Sphk södras vinter och barmarkscuper premierades på Hapimagdraget 26-27 september.
Det arrangerades inget klubbmästerskap under 2015.
Slutord
Styrelsen vill rikta särskilt tack till alla de som varit aktiva på våra stora evenemang – utställningen
och Hapimagdragen. Detta är stora evenemang som kräver mycket engagemang och tid, stort tack!
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