Styrelsemötesprotokoll SPHK – Södra
Telefonmöte 2008-10-28
Närvarande: Jeanette Persson, Torbjörn Antonsson, Christel Bengtsson, Eva Skullman, Mari
Christoffersson och Anne Andersson,
1.

Ordförande Jeanette Persson förklarar mötet öppnat.

2.

Kosta Off Snow
Det är 50 anmälda i dagsläget.
Dag 1 kommer 1:a start att gå kl 12:00 och dag 2 kl 09:00.
På grund av jakt i området så kommer tävlingen att gå på samma banor som förra året.
Veterinärbesiktning sker av alla hundar dag 1 fr kl 09:00, dag 2 sker stickprovskontroller.
Middagen blir kl 17:00 och är beställd på ett Cateringföretag.
Med anledning av en fråga runt vagnarna så är det reglementet för barmark som gäller även
för dessa då tävlingen är öppen och följer Draghundsportsförbundet och ESDRAs regler.
Vi ska skicka en skrivelse till SDSF och ansöka om bidrag till veterinärkostnaderna.
Mari och Christel håller i frukostarna, Mari ska kolla med Konsum om vi kan handla hos
dem och lämna tillbaks överskottet av varor. Det är i dagsläget ont om funktionärer men
Ann har en förfrågan ute till elever vid hundsportlinjen.

3.

SPHKs årsmöte 2010 och arbetshelgen 2009 kommer att vara i vårt distrikt informerar
Jeanette om.

4.

Kommande aktiviteter
Nästa gång vi arrangerar en Grönt Kort kurs ska vi lägga denna på sommaren för att det inte
ska krocka med andra aktiviteter.
Årsmötet kommer att bli i Vaggeryd den 17/1, Mari bokar friluftsgården över lör/sön. Vi
fråga om Marie och Henning Schnoor kan tänka sig att komma dit och visa/berätta om hur
man gör draglinor.
Varje träff ska ha en aktivitet som är särskilt riktad till barn och unga.
Torbjörn planerar för en Påskträff troligen i Kosta

5.

Det har inkommit en förfrågan från Västra angående att stödja ett förslag om höjt
distriktsbidrag, vi svarar att vi hellre vill kunna söka bidrag när det behövs extra pengar till
en specifik verksamhet/aktivitet.

6.

Mötet avslutas.

Justeras: ____________________________ Justeras: _________________________________

Namnförtydl. ________________________ Namnförtydl. _____________________________

