Styrelsemöte, SPHK Södra, 2009-04-11
1. Mötet förklaras öppnat.
a. Närvarande: Torbjörn Antonsson, Anne Andersson, David Erman,
Stefan Håkansson
2. Mötesordförande: Torbjörn
3. Mötessekreterare: David
4. Justerare: Stefan + Torbjörn
5. Genomgång av protokoll av föregående styrelsemöte:
a. SPHK arbetshelg
i. Mörtjsöåsen går ej att använda.
ii. Kosta ej aktuellt. Lenhovda? (Gratis boende, 18 bäddar)
iii. Mari hade två alternativ, men ej återkommit. Torbjörn
kontaktar.
iv. Kontakta Ordf. om deadlines igen. Anne kontaktar.
b. Utställning 2010 / sphk årsmöte
i. Anmälningstiden flyttas tillbaka två veckor.
ii. Måste plats bytas? (4 ringar får plats.)
1. Omröstning: ”skall vi stanna kvar i vaggeryd?”:
enhälligt ja.
2. Alla som närvarar på Vaggeryd 2009 kollar storleken
på rummen i Vaggerydslokalen.
iii. Ska SPHK södra ha fler arrangemang i samband med mötet?
1. Grillbuffé?
2. ”Något annat trevligt.”
3. Kanske köra hund morgonen efter.
4. Vem anordnar?
iv. Fixa funktionärer till:
1. Parkering
2. Ringar
3. Huvudansvarig
4. …
v. Kolla upp datum för SPHK-Ss möte kontra SPHK-Cs möte.
Mari kollar upp. Viktigt! Måste klargöras senast den
30/4.
c. Vaggerydsutställning
i. 157 hundar anmälda.
d. Status för Mästocka ännu okänd.
e. SPHK västras riskutbildning är länkad från SPHK-Ss hemsida.
f. GK-kurs kommer att hållas i samma lokal, eftersom den då är
färdigrenoverad. Fler sängar kommer att finnas. Påminnelse till
Mari om datum för GK-kurs. Deadline 2009-04-30.
g. TA undersöker ännu ring/utställningskurs.
h. Kosta Off-Snow
i. Kosta är ej bokningsbart.
ii. All-helgonahelgen är ej längre möjlig.
iii. AA kollar Svartbäcksmåla, Nybro, som alternativ.
i. Utställningen 2009

i. Någon i styrelsen ringer utställningskommitén om läget på
utställningen. Vad är status? (se punkt j nedan) Ordf. kollar
upp. Finns det folk? Vem kan låsa upp? Hur långt har
planeringen kommit? Vem köper fika? Stefan kontaktar
jeanette, Eva och Linda om detta. Återkopplar till
styrelsen. Deadline: 2009-04-17.
ii. Stefan ansvarar för att hyran för domarna betalas, samt
tar hand om utst.katalogerna.
iii. Tommy & Christel har allt materiel till utställningen. Tommy
är materialansvarig. Om ej nåbara, Maria och Jörgen tar med
saker till utst. Stefan säger till Jeanette att Maria och
Jörgen hjälper till med detta.
j. Fika till utställningen (se punkt i.i)
i. Vem köper?
ii. Vem står och säljer?
iii. AA kommer inte att acceptera nödköp dagen innan!
k. Domare till utst. 2010. David kontaktar Iréne om teknisk
assistans.
l. Ungdomsansvariga centralt möte. TA är ej tillänglig de föreslagna
helgerna, och kan ej åka upp.
m. Utst.-katalogerna är tryckta av TA. PM ej utskickade ännu.
i. Programmet borde ligga ute på webben. David kontaktar
Iréne om att PM:et kommer ut på webben också, så att
de som inte ställer ut också får informationen.
6. Övrigt
a. Vinteridén.
i. Johan har idé om 1-dagarstävling med tillhörande
vallningskurs på kvällen. ”skojtävling med
vinterinformation”
1. Tremannalag, stafett, löpning/cykel, fyrspann.
2. Vallningskurs
3. Materialbehov för snöträning och tävling. Vad måste
jag, som smålänning ha med till snöland
4. Grill + samkväm
5. Fri aktivitet på kvällen dagen efter.
6. Särna, snösäkert.
7. Johan känner en duktig vallare.
8. Prata med skidklubben i Nybro, så kan SPHK-S söka
bidrag.
9. Ligga i oktober/november.
10. Öppet för alla.
11. Lokalitet: Kosta potentiellt möjligt. TA kontrollerar
om Kosta är möjligt.
12. David och Johan ansvarar för detta.
ii. Gemensam resa till Särna, som fortsättning på 1dagarstävlingen.
1. Johan känner någon med vandrarhem
2. Ersätter Stefans vinterkurs. Stefan kan köra sin
vinterinformation i samband med detta.

a. Stefan kör också mindre informationsträffar i
samband med andra SPHK-träffar.
b. Aktivitetskalendern
i. Viktig att få ut en kalender innan semestern!
ii. Vinterkurserna (oktober och december)
iii. Fler aktiviteter
1. Kräftskiva? (slutet av augusti) Stefan ansvarar.
2. GK-kursen. (juli/augusti) Mari ansvarar.
3. Någonting i september saknas,
a. Nybörjarträff föreslaget.
b. Många nybörjare i Skåne.
c. Ungdomslägret SPHK västra:
i. TA föreslår att SHPK-S samåker och tar ansvar för barnen
för hela lägret, inklusive resan, d.v.s. allt runt omkring lägret
som inte handhas av lägerpersonal. Föreslaget bifalles
enhälligt. TA kontrollerar om han kan aktuell helg.
7. Tid och plats för nästa möte.
a. Ordf. anmodas kalla till möte.
8. Mötet avslutas.
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