Styrelsemötesprotokoll SPHK – Södra
Vaggeryd, Friluftsgården 2009-01-17
Närvarande: Jeanette Persson, Torbjörn Antonsson, Christel Bengtsson, David Erman, Tommy
Levin, Mari Christoffersson och Anne Andersson,
1.

Ordförande Jeanette Persson förklarar mötet öppnat.

2.

SPHKs arbetshelg ska 2009 arrangeras av Södra i augusti. Alla i styrelsen har i uppdrag att
fundera om man vet någon bra plats för denna. Kriterierna är följande: för en rimlig peng
ska man få helpension, boende och konferenslokal för ca 30 personer på en ort dit man
enkelt kan åka allmänna kommunikationer nästan ända fram.

3.

2010 ska vi i samband med vår utställning ordna lokal och plats åt SPHKs stora årsmöte.
Detta gör att vi är osäkra på om Vaggeryd kan härbärgera detta arrangemang. Vi ska
undersöka vidare om det finns boende (camping och stuguthyrning) i Vaggeryd eller om vi
bör ansöka om att få flytta utställningen till någon plats som bättre kan möta det förmodade
högre antalet långväga besökare och troligen fler anmälda hundar än ett normalt år.

4.

Verksamhetsplanen 2009
Vi beslutar att vi ska ha den klar så långt som möjligt i mitten av februari. Alla förslag från
medlemmar är varmt välkomna och man får gärna anmäla in till sekreteraren om man vill
ordna med någon träff/aktivitet.
* 1-dagarstävling med kringaktiviteter i Påsk, ansvarig Torbjörn Antonsson
* Utställning i Vaggeryd den 25 April, Utställningskommittén och styrelsen
* 2-3 Maj Trivsam vårträff i Mästocka, ansvrig Christel Bengtsson och Tommy Levin
* Vandring i Hökensås i samarbete med SPHK Västra, ansvarig Jeanette Persson
* I sommar blir det ett riskläger för Ungdomar i SPHK Västras regi, för mer information
kontakta Torbjörn Antonsson.
* Grönt Kort kurs i sommar
* Ring/utställningskurs med en professionell person till självkostnadspris.
* Barmarkstävling, Kosta Off Snow dock troligen på annan plats än Kosta Skjutfält.

5.

Mötet avslutas.

Justeras: ____________________________ Justeras: _________________________________

Namnförtydl. ________________________ Namnförtydl. _____________________________

