Styrelsemötesprotokoll SPHK - Södra
2006-05-25, Ljungby
Närvarande: Johan Grönberg, Jeanette Persson, Jessica Friberg, Tommy Levin, Mari
Christoffersson samt adjungerad Anne Andersson
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Ordförande Johan Grönberg förklarar mötet öppnat.
Genomgång av föregående protokoll
Det beslutas att justering av protokoll sker av 2 styrelsemedlemmar som deltagit i
mötet. En vecka efter att en kopia på protokollet skickats via e-mail till styrelsen så
kan protokollet läggas ut på hemsidan. Ev. fel i protokollet ska helst påtalas till
sekreteraren inom denna för att undvika att vi går ut till våra medlemmar med
inkorrekt information.
Eftergenomgång av utställningen:
-utställningen gick väl och ekonomiskt blir det vinst. Vi ska även fortsättningsvis ha
prova på körning i samband med utställningen.
Att komma ihåg till nästa år:
*Berätta i inbjudan att man kan stanna kvar till söndagen för samvaro, boende i
tält/husvagn, kolla upp ev vandrarhem i Vaggeryd.
*Försöka maila ut PM i största möjliga mån.
*1:a hjälpen tillgänglig till hund och människa.
*Ha samtliga 4:a rasstandards tillgängliga för intresserade.
*Ha något sött i försäljningen (styckepackade kakor, godis e dyl), ta ett mindre antal
frallor.
SPHK Nytt:
Johan och Tommy har representerat klubben på SPHKs årsmöte i Falun. De kan bl a
rapportera att Malamuteklubbens motion antogs, Nedre Norras motion avslogs och
SPHK efterlyser bättre kommunikation från distrikten och rasklubbarna. Vår
verksamhetsplan ska vara SPHK tillhanda innan arbetshelgen och bidraget från SPHK
till distrikten kommer att fördubblas då ekonomin är god.
SDSF Nytt:
Grönt Kort- utbildningen kan ledas av en erfaren hundförare med tävlingserfarenhet
som godkänts av SDSF , dock krävs det veterinär till vissa delar av kursen. Det får bra
att lägga kursen på en helg och dela helgen i tre pass. Antalet deltagare / kurs för max
vara 15 stycken och kursen ska arrangeras via SISU. Vi beslutar att en kurs ska ordnas
och fortsätter diskutera detta under punkten verksamhetsplan.
Hemsidan:
Tommy efterlyser material till hemsidan och berättar att det kommer att bli ett
debattforum i samarbete med övriga distrikt och SPHK centralt.
Ekonomi:
Jessica berättar att som det ser ut i dagsläget så har utställningen gått med ca 4500:- i
vinst, dock kan vissa inkomster/kostnader fortfarande ändra denna siffra något. Vi har
fått in 8000:- från handslaget, dessa ska betala ungdomsledarutbildningen som Ida och
Elin Björk deltagit i.
Framtagande av verksamhetsplan:
Efter lång och engagerad diskussion sätt följande plan preliminärt (kontaktperson/er
inom parantes):
*Midsommarträffen i Kosta (fam. Grönberg)
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*Nybörjarträff och Ringträning 26-27/8 (Jessica och Tommy)
*Gröna kortet kurs i Lenhovda 23-24/9 (Mari och Anne)
*Kosta Off Snow – KM i Södra 14-15/10 (Johan)
*Ungdomsläger i November (Johan talar med fam. Björk)
*Gemytlig träff med samvaro och aktivitet, slutet av januari 2007 (Tommy)
*Vandring 31/3-1/4 2007(Jeanette)
*Utställning och Årsmöte i Vaggeryd (Alla, Tommy bokar platsen)
Verksamheterna fram till och inklusive Kosta Off Snow ska in i Polarhunden med
manusstopp den 10 juni. Dessa måste därför snarast bli klara i sin utformning samt
vart de ska hållas. Kontrollera också så att datumen inte krockar med annan stor
SPHK-aktivitet i närområdet. Mari ska kontaktas så snart mer information finns
framtagen om en aktivitet så att verksamhetsplanen kan uppdateras.
Övriga frågor:
*Körersättning beslutar vi att det ska utbetalas till följande evenemang: SPHKs
årsmöte, SPHKs arbetshelg samt SDSFs årsstämma om styrelsen finner det angeläget
att närvara vid denna. Jessica ska kontrollera närmare med vår revisor vilka regler som
gäller för körersättning. Kan man betala de faktiska bensinutläggen eller ska det vara
en fast milersättning?
*Vi ska ta fram ett TACK Diplom till våra sponsorer som kan användas i olika
sammanhang, Tommy ordnar med detta.
*Vi ska ta fram ett Välkommen till SPHK Södra brev till nya medlemmar, även detta
ska Tommy arbeta med.
* Polarhunden – Rubrikdelen på Södrasidan ska ändras, full adress kommer bara att
stå till ordföranden, till sekreteraren står endast tel nummer, i övrigt hänvisas till vår
hemsida. Detta för att ge mer plats åt information och berättelser.
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*Vi ska göra ett medlemsutskick i juli med detaljerad information och inbjudan till
verksamhetsårets aktiviteter.
Nästa möte kommer att bli ett telefonmöte den 28:e Juni kl 20:00. Kallelse med
dagordning och detaljerad information om hur det går till sänds ut ca 2 veckor före.
Mötet avslutas.

Justeras: ____________________________
_________________________________

Justeras:

Namnförtydl. ________________________
_____________________________

Namnförtydl.

