Protokoll, styrelsemöte via telefon SPHK Södra, 2011-03-06
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David förklarar mötet öppnat
Upprop av närvarande: Sandra, David, Lotta, Petra, Anne, Joakim
David väljes till mötesordförande
Joakim väljes till mötessekreterare
Sandra och Lotta väljes till justeringsmän
Dagordningen fastställes och godkännes
Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
a. Protokollet från förra mötet 110130 lästes och lades till handlingarna
8. Inkomna handlingar
a. Begäran om lista på styrelsemedlemmar med adresser har inkommit från SKK.
Denna ifylls av samtliga via Google Docs och skickas därefter in av Joakim.
b. Det har inkommit uppmaning från SPHK ang organisationsnummer. David och
Ann ordnar med ansökan om sådant hos skatteverket.
9. Aktivitetskalender 2011
a. Vaggerydsutställningen: Malin har via mejl rapporterat läget inför utställningen.
Följande frågetecken kvarstår:
i. Hur många funktionärer behövs?
ii. Vem gör katalogen?
1. David vidtalar Malin ang dessa frågor.
iii. Vem ordnar kaffeförsäljning?
1. Ann kollar m ju-jutsuklubben om de vill/kan ordna kaffeförsäljning.
iv. Hotellrum är bokade till domarna. Priset blir lägre om dessa
förskottbetalas. Ann och Malin ordnar detta.
b. Grönt kort-kurs 2011:
i. Preliminärt ska kurs ordnas i slutet av aug/början av sept. i Helgesbo.
Johan Grönberg ska tillfrågas om han kan vara kursledare, vilket Ann
ordnar. Hon bokar också lokalerna för lämpligt datum. Det behövs någon
som talar om veterinärsaspekterna på kursen. Torbjörn Antonsson, som
gjort det tidigare, ska tillfrågas. David och/el Joakim kan ev ställa upp.
c. Skånedraget:
i. Går av stapeln som 2-dagarstävling 9-10/4. Ullstorp är bokat, man har
lovat att det inte avverkas i skogen på helgen. Anmälningar ska gå via
SDFS, alternativt Iréne Ax (dom som saknar inloggning hos SDFS). Lotta
ska fråga Femundköraren Andreas Holte om han vill komma och hålla ett
föredrag. Fler sponsorer behövs. Petra pratar m CityGross, David pratar
m Nordic och Arion.
d. Nybörjarträff:
i. Diskuterade alternativa platser är bl.a. Ullstorp, Söderåsen, Mästocka,
Hovdala och Hallandsåsen. Kan ordnas med kort varsel i maj, alternativt
med bättre framförhållning i början av hösten. Frågan bordlägges till
nästa möte.
e. Kosta 2011:

i.

Lotta frågar i egenskap av SDSFs barmarksansvarige styrelsen om
Södra kan ordna Barmarks-SM 2011, på banorna i Nybro. En lång
diskussion följer. Det är i nuläget osäkert om det överhuvudtaget kommer
att anordnas någon tävling i år, och entusiasmen för att ordna ett SM är
inte överväldigande inom styrelsen. Frågan bordläggs tills nästa möte.
Lotta får i uppdrag att då presentera närmare vad som krävs av oss för att
ordna ett SM.

10. Övriga frågor:
a. Ann ska fixa internetbankkonto åt klubben och behöver justerat
årsmötesprotokoll för detta. David initerar sändlista för snigelpost.
11. Tid och plats för nästa möte
a. Nytt telefonmöte i månadsskiftet mars/april. Exakt datum bestäms via en Doodle.
12. David förklarar mötet avslutat

Justeras:
-----------------------------------Sandra Olofsson

-----------------------------------Charlotte Lundgren

