Styrelsemötesprotokoll SPHK – Södra
2007-09-08, Simmatorp
Närvarande: Johan Grönberg, Joakim Persson, Mari Christoffersson, Eva Skullman, Anne
Andersson samt adjungerad Irene Ax

1.

Ordförande Johan Grönberg förklarar mötet öppnat.

2.

Eftergenomgång av:
*Kanotträffen i Blekinge – Uppskattad och trevlig träff som dock inte var så
välbesökt.

3.

4.

5.

Kommande träffar
* Träffen i Linköping är under kontroll meddelar Eva
*Grönt Kort – Det som saknas i dagsläget är en veterinär. Mari ska försöka hitta
någon i närområdet som kan tänka sig att föreläsa.
*Kosta Off Snow – Det behövs funktionärer, alla uppmanas att jobba på denna fråga.
Vi ska försöka få SPHKs centrala hemsida samt SDSFs hemsida att sätta direktlänkar
till Kosta Off Snow. Det fördes diskussioner runt sponsring och andra aspekter av
arrangemanget.
Ekonomi – Anne rapporterar att vi i dagsläget har 28919,70:- i klubben

SPHK Nytt
Johan har deltagit i SPHKs arbetshelg och kan bl a rapportera att:
*Polarhunden vill ha 1 person från varje distrikt som kontaktar angående distriktets
artiklar o dyl
Beslut: Irene Ax blir vår kontaktperson i denna fråga
*Angående Logotyper så ska det bli en logotype för alla distrikt och rasklubbar för att
öka igenkänningsfaktorn och underlätta bl a tryck o dyl. detta är något man arbetar
med centralt.
* Vi har fått en påpekan från SPHK att vår ekonomiska berättelse ska löpa från 1/1 –
31-12
* 2010 blir ??? sista lördagen i April (Hjälp här, jag har inte skrivit vad som sker då
men jag tror att det var vår utställning som har OK:ats från SPHK håll detta datum,
någon som minns?)

6.

SDSF Nytt
Årsstämman närmar sig och det är mycket viktigt att alla distrikt åker . Vi har 2 röster
i Södra och ska delta med 2 personer. Stämman är sista helgen i oktober, om någon
vill / kan åka kontaktar man Johan.

7.

Hemsidan
Arbetsgruppen presentation av kompletta riktlinjer sker senare.

8.

Övriga Frågor
* Existerande 3-hjuling är inte säker, kan annan ordnas för utlåning i klubben? Johan
ska titta på denna fråga.
* Diskussioner om VM. När fler anmälningar kommit in och vi börjar närma oss
sluttet av året så tar vi denna diskussion igen. I dagsläget har Adam Kolota och
Annica Gustafsson meddelat intresse.

9.

Nästa möte blir ett telefonmöte under hösten.

10.

Mötet avslutas.

Justeras: ____________________________
_________________________________

Justeras:

Namnförtydl. ________________________
_____________________________

Namnförtydl.

