Styrelsemötesprotokoll SPHK - Södra
2006-06-16 Telefonmöte
Närvarande via telefon: Johan Grönberg, Jeanette Persson, Tommy Levin, Lisa Bengtsson,
Mari Christoffersson,
1.
2.

3.

4.

Ordförande Johan Grönberg förklarar mötet öppnat.
Fastställande av verksamhetsplanen
-26 augusti Nybörjarträff/Ringträning: program klart och kontaktpersoner är Lisa,
Jeanette och Tommy. Vägbeskrivning finns på hemsidan inom några dagar.
-30/9 – 1/10 Grönt Kort kurs: många anmälda redan, allt flyter på. Johan är
kontaktperson
-14-15/11 Kosta Off Snow: inbjudan och anmälningsblankett finns ute på hemsidan.
-Ungdomsläger i november kommer att anordnas med Sussie Grönberbg och Elin
Björk som ledare. Plats och närmre schema presenteras längre fram under hösten.
-Gemytlig träff i janurai: Kontaktperson Tommy. Exakt datum och plats presenteras
längre fram då vi vet väder och liknande.
-Vandring i april: Exakt datum och plats kommer längre fram Kontaktpersoner är
Jeanette och Jessica.
- 28/4 Utställning, Prova på körning och Årsmöte i Vaggeryd på Friluftsgården.
Vi diskuterar den förfrågan från SPHK om förslag till kommunikationen inom SPHK.
Det enda område där det finns önskemål är att det ska bli möjligt att kontakta 1 person
för att få ut info i både Polarhunden, på hemsidan samt i tävlings och
utställningskalendern. Att den person som kontaktas har i uppgift att vidarebeordra
ändringar så att alla forum för SPHK har den senaste och rätta informationen om
aktiviteter, regler och dylikt.
Övriga frågor:
* Vem åker på SPHKs arbetshelg? Om ingen annan kan/vill så åker Johan men han
ser gärna att någon annan åker då han har ont om tid. Tommy och Lisa är ev.
intresserade av att åka. Ingen direkt person utses under mötet, intresserade ska höra av
sig till Johan senast den 30/7 för beslut i frågan.
* Vi ska sätta ut att medlemmar är välkomna att hjälpa till på våra arrangemang, det är
ett bra sätt för nya medlemmar att komma in i verksamheten och lära känna folk
*Vi har fått in ett mail angående kennellänkar på vår hemsida. Det beslutas efter
diskussion att kennelnamn skall tas bort från vår hemsida. Köpes-annonser för hundar
ska också tas bort. All verksamhet som rör hundförsäljning, omplaceringar och
liknande hänvisas till rasklubbarna och SKK.
* Vi beslutar att inskaffa 10-15 st säkerhetsvästar att använda av funktionärer och dyl
på våra träffar för att öka igenkänningsfaktorn samt säkerheten. Jeanette ska
kontrollera med en affär där hon sett billiga säkerhetsvästar.
*Mari ska göra ett utskick till samtliga Södras medlemmar med verksamhetsplanen,
annons för Kosta Off Snow samt några rader om att hemsidan innehåller löpande
uppdateringar om träffar o dyl. Även en notis om att alla medlemmar är välkomna att
hjälpa till vid träffar.

5.
6.

Nästa möte blir söndagen den 1/10 i Lenhovda på SMÖKKs lokal efter att Grönt kort
kursen är slut.
Mötet avslutas.

Justeras: ____________________________
_________________________________

Justeras:

Namnförtydl. ________________________
_____________________________

Namnförtydl.

