Styrelsemöte, SPHK Södra, 2009-03-15
1. Mötet förklaras öppnat. Mötet hålls i Rödeby, istället för som utlyst på
Ljungbystoppet. Närvarande är Torbjörn Antonsson, Anne Andersson,
David Erman och Annemo Antonsson. Jeanette Persson, samt Tommy
Levin kontaktas på telefon vid beslut.
2. Till Mötesordförande väljs Torbjörn Antonsson (TA).
3. Till mötessekreterare väljs David Erman.
4. Till justeringsmän väljes Anne Andersson (AA) och Annemo Antonsson.
5. Dagordningen fastställes och godkännes.
6. Genomgång av protokoll av föregående styrelsemöte.
a. SPHK arbetshelg.
Förslag på Mörtsjöåsen i Rödeby. Skall vara hel helg under augusti
månad; vilken dag ännu ej bokad. Ca 1000 kronor per person.
Annemo kollar Mörtsjöåsen.
Kosta också ett alternativ, om man bokat genom en
brukshundklubb. Torbjörn kollar Kosta. Jeanette kontrollerar
vilka deadlines som gäller för när bokningar för mötet skall
vara klara.
b. Utställning/SPHK årsmöte 2010.
Tid för när platsbyte måste ske? Det finns ett vandrarhem i
Byarum, 5 km från Vaggeryd. 4 ringar får plats, och parkering
också, givet att någon hjälper till med placering på parkeringen. 2
Domare kommer dock inte att räcka; minst 3, och kanske en i
reserv. Flytta anm. Tiden 2 veckor tidigare, så att en eventuell
reservdomare kan plockas in.
Utställningen stannar dock kvar i Vaggeryd. Viktigt med
organisationen kring. Utställningskommitén tar bollen med
domare, etc. Finns det ekonomisk hjälp att få från SPHK om
kostnaden den fjärde domaren kan ersättas från SPHK central, om
den, eftersom den bokas p.g.a. SPHK årsmöte.
Utställningskommitén kollar detta.
c. Verksamhetsplanen 2009
i. TA: påskaktiviteten är kvar, men det blir ej tävling.
ii. Vaggerydsutställningen är öppen för anmälningar.
iii. Mästocka-träffen är fortfarande aktuell.
iv. Jeanette kommer inte att ha någon vandring.
v. Information om risklägret ligger ute på SPHK Västras
hemsida, men är svår att hitta. TA kontaktar Iréne så att
den länkas till från SPHK södras hemsida.
vi. Grönt kort-kurs i sommar. Skall läggas tidigare än 2008. TA
föreläser om juridik och sjukvård. Sikta på genomförande i
juli, senast augusti. Information skall ut så snabbt som
möjligt. Kosta föreslås som lokalitet, eftersom lokalen som
användes 2008 renoveras, och ej kan användas. Ansvar för
genomförande: Mari.
vii. Ring/utställningskurs med professionell person till
självkostnadspris. Intresse har visas från Mats från
Wolfmark kennel att hålla kursen, mot ersättning för

reskostnader och uppehälle. Vore bra om det hölls
samtidigt för juniorhandling. TA ansvarar.
viii. Kosta Off-Snow. Kosta finns kvar, men jägare har
fortfarande företräde. Bokningar för fältet är klart i mitten
på april. TA ansvarar för kontroll av bokningsstatus. AA
kollar Svartbäcksmåla, Nybro, som alternativ.
7. Fikaförsäljning Vaggerydsutställning 2009. Ofta blir det mycket mat över,
så den som ansvarar för det måste hålla kolla på bästa priser och inte bara
köpa i första bästa butik. Utställningskommitén ansvarar.
8. Kosta 2009. Platsen diskuterades under punkt 6.b. Tidpunkt:
allhelgonahelgen. TA kontrollerar bokningen. Resterande planering
ansvarar tävlingskommitén för, med assistans och moraliskt stöd av
AA.
9. Antal domare till utställningen 2010. Diskuterades under punkt 6.
Utländsk domare? Be Iréne lägga ut förfrågan till SPHK-medlemmar om
vilka utländska domare som kan vara intressanta att ha på utställningen.
TA säger till Iréne. En omröstning på hemsidan är ett alternativ. En
utländsk domare till SH, men inhemsk till övriga raser. AA ringer SKK om
förslag på domare.
10. Reseersättning för central möte med ungdomsansvariga.
TA lyfter frågan om ersättning för billigast möjliga resa. Votering om
huruvida TA skall få ersättning för resan hålles. Ansökan bifalles efter
votering.
11. Övriga frågor.
a. Tryckning av utställningskatalogen. Ett 50-tal kataloger, A5format. DE kollar på skolan vad det skulle kosta för utskrifter.
TA har möjlighet att trycka A4-format, men måste veta 2 veckor i
förväg.
b. Tryckning av PM, enligt ovan. Utskickning sker av den som trycker,
porto ersätts av SPHK.
12. Tid och plats för nästa möte.
a. Förslag är i samband med dragträffen under påsken i Kosta.
13. Mötet avslutas.
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