Syrelsemötesprotokoll SPHK – Södra
Ljungby, Ljungby Stop 2008-06-08
Närvarande: Jeanette Persson, Torbjörn Antonsson, Christel Bengtsson, Mari Christoffersson och
Anne Andersson,
1.

Ordförande Jeanette Persson förklarar mötet öppnat.

2.

Utställningen -09
Datum för denna står kvar till den 25 April 2009. Det beslutas enligt förslag från
Utställningskommittén att avgiften ska höjas till 250:- för fullbetalande hundar. Det är klart
med domare för samtliga 4 raser. Vi har beslutat att inte arrangera några kringaktiviteter i
samband med utställningen. Det ska kollas upp om vi kan få hyra/ låna högtalarvästar
någonstans så att domarens öppna kritik hörs bättre

3.

Årsmötet 2009
För att följa stadgarna samt vårt räkenskapsår så beslutas att vi 2009 ska har årsmötet i
vecka 2 eller 4. Exakt dag och tid bestäms när vinterns tävlingskalender är bestämd. Vi
kommer att ha någon aktivitet i samband med årsmötet, en föreläsning eller dragaktivitet är
de förslag dom uppkommer.

4.

Diskussion och planering av Verksamhetsplan för SPHK Södra 2008
* Träff med upptaktsaktiviteter i Mästocka.
Kontaktperson Christel, preliminär datum 27/9, Christel kollar om området är tillgängligt
och återkommer. Torbjörn är med och hjälper till. Lite körning och prova på aktiviteter samt
glad och trevlig samvaro. Medtages: Glatt humör, Fika och ev. hund/ar och utrustning
*Träff i Hökensås med friluftsinriktning. Utöver friluftsliv och körning med hund kommer
man även att kunna hyra kanot och kajak, ta del i turridning på islandshästar m.m. Jeanette
kontaktar arrangörerna för datum.
*Grönt Kort kurs i tävling med draghund blir det i år också. Då tidigare kursledare inte är
intresserade i år så beslutas att vi ska tillfråga Freddie Åkerlind om han skulle kunna tänka
sig att leda denna kurs åt oss. Mari tar kontakt.
* 7-9/11 blir det Kosta Off Snow! Anne ska kolla om tävlingen är med i Svenska cupen och
om den ingår i EM kvalet.
* Årsmöte med aktivitet i januari

5.

Övriga frågor
* Kjell Håkansson Utses till revisor.
* Anne informerar från SDSF att det fr o m 2009 inte kommer att behövas veterinär i
samband med våra tävlingar utan det ansvaret kommer att ligga på domaren istället.
Distriktet ska då tillse att ha en person som är kunnig i djurhälsa som man kan använda som
support till domaren på tävlingar i distriktet – förslag på denna person är Torbjörn
Antonsson då han har utbildning i akutsjukvård för hund. Styrelsen tycker att detta förslag

är bra och antar det.
*SPHKs arbetshelg 2008 kommer att bli den 23-24 augusti i Västras distriktet – Det
beslutas att Jeanette åker på denna.
6.

Mötet avslutas.
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