Styrelsemötesprotokoll SPHK – Södra
Telefonmöte 2008-01-16
Närvarande: Johan Grönberg, Joakim Persson, Mari Christoffersson, Eva Skullman, Anne
Andersson och Jeanette Persson
1.

Ordförande Johan Grönberg förklarar mötet öppnat.

2.

Årsmötet och utställningen
*Det diskuterades förslag på förtroendevalda till årsmötet och det finns ett underlag
för valberedningen att ta till sig om de vill. Vi ska försöka få fram en valberedning.
Jeanette ska fråga Tommy Levin.
* Det uppdagades att vi inte hade bokat friluftsgården i Vaggeryd till årets utställning
så Mari ska göra detta omgående samt be att vi får övernatta där också.
* Mari ska även se över vårt klubbmästerskap samt beställa priser till detta.
* Styrelsen uppmanas att inkomma med förslag till årets kanon. Anne är ansvarig för
detta, det kan vara en nykomling eller etablerad förare som gjort en extra bra säsong.

3.

Kommande träffar
*Det diskuterade fram och åter men till slut så enades vi om att en träff med körning i
de södra delarna av distriktet är det som vi ska försöka få till under våren. Jeanette är
kontaktperson och ska prata med några olika potentiella arrangörer.

4.

SPHK Nytt
* Mats Gelotte är ny webmaster för sphk.se Han efterlyser bilder på alla
förtroendevalda, även oss i distrikten, till hemsidan. Detta efterlyses även av vår egen
webmaster Irene till Södras hemsidan.

5.

Övriga frågor:
* Johan lyfter frågan om en tävlingskommitté och styrelsen beslutar enhälligt att en
sådan ska skapas i samband med årsmötet.
* Johan och Ann ska boka Kosta skjutfält helgen efter eller före allhelgonahelgen för
arrangerandet av Kosta Off Snow 2008!
* WSA-VM 2008.
På förekommen anledning så tas det en andra diskussion om våra krav på de ekipage
som kör för SPHK Södra och följande beslutas enhälligt av styrelsen:

Beslut: Det räcker att delta i en kvaltävling med godkänt resultat enligt 150% regeln
för att få köra VM.
Kommentar: Dock ser vi gärna att samtliga förare som ska köra för Södra deltar i så
många tävlingar som möjligt under vintern för att se till att både hundar och förare är i
topptrim inför VM där konkurrensen kommer att bli hårdare och toleransen i spåret
klart mindre än man normalt är van vid i Sverige inom vår sport. Målet är ju att ingen
ska få avstå start dag 2 p.g.a. att man inte klart 150-reglen eller fått klagomål från
andra förare för att man inte kunnat köra sitt spann med kontroll i spåret ex. vid
omkörningar o dyl.
Beslut: Den klass man kvalar i är den klass man tävlar i på VM.
Kommentar: Att man kan köra skidor innebär inte med automatik att man kan eller är
lika bra på att köra släde och tvärtom.
Beslut: Om en förare blir varnad eller diskvalificerad från någon av kvaltävlingarna
under vintern p.g.a. sitt uppförande mot medtävlare, medtävlares hundar eller egna
hundar så får föraren inte starta i WSA-VM för Södra. Detta gäller oavsett om föraren
har klarat kvaltider eller inte.
Kommentar: När man startar i ett VM så ska man vara en god representant för sin
klubb och sin sport.
* Hemsidan
Arbetsgruppen för policy till hemsidan har kommit fram till att en kort policy som
uttrycker att webmasterns arbetar på uppdrag av styrelsen och att ev åsikter om
hemsidans innehåll ska riktas till styrelsen borde räcka för att skydda vår webmaster.
6.

Nästa möte blir efter årsmötet och bestäms i samband med årsmötet.

7.

Mötet avslutas.

Justeras: ____________________________
_________________________________

Justeras:

Namnförtydl. ________________________
_____________________________

Namnförtydl.

