Styrelsemötesprotokoll SPHK – Södra
2007-06-05, Telefonmöte
Närvarande: Johan Grönberg, Jeanette Persson, Joakim Persson, Mari Christoffersson och
Anne Andersson
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Ordförande Johan Grönberg förklarar mötet öppnat.
Eftergenomgång av:
* Utställningen i Vaggeryd fick i stort ett gott betyg från såväl utställare som
funktionärer. Det har dock i efterhand dykt upp en prekär situation då det visat sig att
den datumändring som det var ansökt om och som Södra fått besked från SPHKs
utställningssekreterare att den var godkänd av SKK i själva verket inte var godkänd av
SKK. Vi har tillskrivit SKK i ärendet och inväntar i dagsläget besked om utställningen
kommer att bli godkänd som officiell. Det är vår nya policy att framledes endast
acceptera skriftliga besked och kopior på de officiella besluten från SKK i denna typ
av frågor.
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* Vandringen på Söderåsen hade ett litet antal deltagare men de som var med var i
gengäld mycket nöjda med arrangemanget.
Ekonomi
Anne rapporterar att utställningen i dagsläget redovisar +5148:- det som kommer att
gå ut ytterligare är avgiften till SKK på 20:- / hund.
Rapport från SPHKs årsmöte
Mari berättar det var relativt många motioner och mycket diskussioner i samband med
dessa. Stämningen i dessa diskussioner var generellt god och närmare information om
avslag/bifall finns snart att få på SPHKs hemsida.
SDSF Nytt
*Johan rapporterar att han deltagit i en Domarkurs under maj månad.
*Alla tävlande kommer att behöva ett sk FID (FörarIdentifikationsNummer) för att
kunna delta i tävlingar under den kommande säsongen.
*SDSF kommer att stå för bucklor o dyl till Riksmästerskapet som hålls i Kosta.
Riktlinjer för hemsidan
Vi utser Joacim, Jeanette och Irene Ax att arbeta fram mer heltäckande riktlinjer för
hemsidan för att undvika ev. ifrågasättande från eller av enskilda
medlemmar/annonser på hemsidan. När gruppen tagit fram ett förslag så kommer
detta att beaktas av styrelsen och sedermera när antaget publiceras på hemsidan.
Genomgång av protokollet från medlemsmötet
Framtagande av Verksamhetsplan, följande aktiviteter planers det för under hösten
2007 och våren 2008:
1-2 september arrangeras det kanotträff i östra Blekinge, kontaktperson Jeanette
Det blir en träff i Linköping/Söderköpingstrakten som kommer att ha lite extra fokus
på de som är nya i klubben. Kontaktpersoner är Eva och Linda
Grönt Kort kurs blir det i Vaggeryd någon gång under oktober, kontaktperson Johan,
Anne och Mari

3-4 november körs Kosta Off Snow som i år även är Riksmästerskap i
barmarkskörning med hund!
Till våren så planeras det för en träff på stranden i Skummeslöv
Barmarkstävling i Höör till våren, en endagstävling

9.

Utställning och träff i Vaggeryd på friluftsgården med sedvanliga kringarrangemang
den 26-27: e April
Övriga frågor:
* Det har framkommit önskemål om att det ska gå att beställa jackor e dyl. med
klubbens logga på. Då det pågår arbete centralt i SPHK runt våra logotyper så
avvaktar vi detta innan vi beställer något.
* Diskussion och beslut om vad som ska in i polarhunden och fördelning av vem som
tar fram vad.
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* Johan informerar om att Kosta Off Snow i år kommer att få en egen hemsida som är
länkad från Södras.
Datum för nästa möte bestäms längre fram då vi har datum för höstens träffar är satta,
preliminärt blir det i samband med träffen i Linköping.
Mötet avslutas.

Justeras: ____________________________
_________________________________

Justeras:

Namnförtydl. ________________________
_____________________________

Namnförtydl.

