Protokoll, styrelsemöte via telefon SPHK Södra, 2011-03-27
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David förklarar mötet öppnat
Upprop av närvarande: Sandra, David, Malin, Petra, Anne, Joakim
David väljes till mötesordförande
Joakim väljes till mötessekreterare
Sandra och Malin väljes till justeringsmän
Dagordningen fastställes och godkännes
Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
a. Protokollet från förra mötet 110306 lästes och lades till handlingarna
8. Inkomna handlingar
a. SDSF har kallat till ett seminarium 14-15/5 i Arlandastad, om draghundsportens
framtid och utveckling. En person från Södra får delta, med kostnaderna täckta
av SDSF. Johan Grönberg har anmält intresse för att representera Södra, vilket
styrelsen bifaller. Styrelsen beslutar även att om Lotta vill delta men inte får sina
kostnader täckta av SDSF, så står Södra för kostnaderna.
b. SKK ordnar endagarskurs för handledare vid ringsekreterarutbildning 12/11 till
ett pris av 500kr. Ann anmäler intresse för att gå kursen, vilket styrelsen bifaller.
Södra bekostar anmälningsavgift och resekostnad.
9. Aktivitetskalender 2011
a. Vaggerydsutställningen:
i. Malin rapporterar läget inför utställningen.
1. I nuläget är 29 hundar anmälda, vilket är sämre än det brukar
vara så här nära utställningen, vilket möjligen hänger ihop med
den missade annonsen i Polarhunden. Vare sig Polarhundens
redaktör eller SPHKs webmaster har velat vara behjälpliga till att
få in en blänkare på SPHKs huvudsida (den senare har inte ens
svarat på mejl). David mejlar ordförande Agefeldt direkt med en
förfrågan.
2. Hotell till domarma är fixat i Jönköping
3. Ringsekreterare är klara.
4. Malin kan pga sitt jobb själv ej närvara vid utställningen. Ann blir
utställningsansvarig på plats. Malin överrapporterar i god tid innan
utställningen.
5. Ann fungerar även som utställningskommissarie. Bestyrelsen
kommer att utgöras av Malin och Jennie Ericsson. Jennie kommer
att vara på plats.
ii. Funktionärsstatus: Det saknas funktionärer för att ta hand om
vaccinationskontroll, katalogförsäljning och kaffeförsäljning. Ann och
Petra erbjuder sig att ta hand om dessa funktioner, med hjälp av Petras
dotter Anna.
iii. Enda klara sponsorn i nuläget är Arion. Citygross har tackat nej.
Kontakter finns eller ska tas med bla Nordic, MR-koppel, Doggy,
Skillingarydssalvan, Bostik och Bauhaus.

iv. Katologen sammanställs av Malin. David tar på sig att ordna kopiering.
b. Grönt kort-kurs 2011:
i. Ann rapporterar att Helgesbo är ledigt efter 22/8. Torbjörn Antonsson
ställer upp och håller i veterinärsdelen, om datum väljes då han är ledig.
Ann bokar.
c. Skånedraget: Då Lotta ej är närvarande är status okänt. Joakim kontaktar
Kenneth S. för att höra efter hur det går med förberedelserna.
d. Nybörjarträff: Då det redan är mycket på gång i vår skjuts nybörjarträffen till efter
sommaren. Preliminärt i augusti, någon gång innan Grönt-kortkursen.
e. Kosta/barmarks-SM 2011: Ann meddelar att Familjen Grönberg kan tänka sig att
vara involverade i förberedelserna inför ett eventuellt Kosta-SM 2011, men med
kravet att man inte har någon som helst funktion under själva tävlingen (då man
vill tävla själva). Lotta får mandat att, om hon fortfarande är intresserad, fortsätta
undersöka vilka resurser som behövs för att ordna ett SM.
10. Övriga frågor:
a. Organisationsnummer: Ann och David jobbar vidare med ansökan.
b. Internetbank: Håller på att ordnas av Ann.
c. Resultatlistor till Polarhunden: David har skickat in resultat för Södras tävlingar
2010.
11. Tid och plats för nästa möte
a. Nästa styrelsemöte hålls 9/4, i samband med Skånedraget.
12. David förklarar mötet avslutat

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

-----------------------------------Malin Granqvist

