Protokoll, SPHK Södras styrelsemöte per
telefon 2011-06-11
1. David förklarar mötet öppnat.
2. Närvarande: David, Anne, Petra, Joakim. Kenneth S. deltar som representant för vår
SM-kommitté.
3. David valdes till mötesordförande.
4. Joakim valdes till mötessekreterare.
5. Till justeringsmän valdes Anne och Petra.
6. Dagordningen fastställdes och godkändes.
7. Protokollet från föregående styrelsemöte lästes upp och fastställdes.
8. Inkomna handlingar:
a. SPHK:
i. Förvarning har inkommit om arbetshelg i Åsarna 19-21/8. Styrelsen
beslutar att vi ska försöka skicka 2 deltagare från Södra. SPHK centralt
betalar för en deltagare, vi får själva betala för följeslagaren.
ii. SPHK önskar att vi kollar att föreslagna till stipendier till VM-åkare är
betalande medlemmar etc. Ingen på förslagslistan hör dock till Södra.
b. SKK:
i. Information från FCI ang domare från England har inkommit från SKK.
Gäller endast utställningsorganisatörer.
ii. Inbjudan till utbildning för ordförande, sekreterare och kassör för
föreningar den 28-29/12 2011 har inkommit från SKK. Senaste
amälningsdag 13/12-2011. Nuvarande förtroendevalda i föreningen
har tagit del av inbjudan och ombetts ta ställning till huruvida de är
intresserade av utbildningen.
9. Utgående handlingar
a. David har skickat in en ledare till Polarhunden
b. David har skickat brev och mejl till EU ang MOMS-redovisning för ideella
föreningar, enl rekommendationen från SKK/SPHK.
10. Aktivitetskalender 2011:
a. Balansräkningen för Vaggerydsutställningen är inte klar.
b. Grönt Kort-kursen är spikad till 10-11/9. Anne ansvarar för planering och
bokning. Johan Grönberg och David Erman är klara som kursledare. Torbjörn
Antonsson är tillfrågad om att hålla i veterinärsdelen, men har inte gett
klartecken än.
c. Skånedraget till hösten ställs in pga SM-arrangemanget.
d. Pga SM-arrangemanget blir det även svårt att arrangera nybörjarträff till hösten,
så denna skjuts till våren istället.
e. Kosta off Snow byter namn till Nybro off Snow.
11. Barmarks-SM:
a. Kenneth S. rapporterar hur tävlingskommitténs arbete framskrider. Man anser sig
hålla tänkt tidsplan. Det finns i nuläget en del frågetecken som måste rätas ut.
Ny rapport kommer vid nästa styrelsemöte.
12. Genomgång av hur styrelsen hittills genomfört de beslut som togs under §19 på
årsmötet:
a. Beslutas att David skriver ett upprop om att medlemmarna ska delge oss sina
önskemål om hur man vill se föreningens verksamhet utvecklas. Uppropet ska
läggas ut på Södras webbplats.
b. Årsmötesbeslutet att budgetförslag ska föreligga styrelsen minst ett styrelsemöte
innan en aktivitet genomförs har inte alltid efterlevts. Bättring måste till.
c. Styrelsen beslutar att vi inte ska ha någon fadderverksamhet. Detta anses vara
uppfödarnas ansvar.
d. Ambitionen att anordna mindre ambitiösa träffar har inte uppfyllts, men finns
kvar.
e. Någon explicit “vision” för SPHK södras verksamhet kommer inte att läggas fram
i nuläget. Styrelsen anser att klubben redan i stort gör det som kan göras med
det lilla antal aktiva personer vi trots allt har.

f.

Önskemålet att undvika att lägga arrangemang samtidigt som danska
arrangemang är noterat. Dock finns det ett begränsat antal helger för
arrangemang och vi måste i första hand ta hänsyn till andra svenska
arrangemang.
g. Önskemålet om tidigare annonsering av arrangemang är noterat, och vi försöker
efterleva det efter bästa förmåga.
h. Frågan om en motion från Södra till SPHKs årsmöte angående bättre webbplatser
föll dessvärre bort och möjligheten missades. Det ska dock noteras att det redan
pågår ett arbete centralt för att komma fram till en bättre webblösning än den
nuvarande, och David är inblandad i detta arbete.
i. Styrelsen beslutar att Södra inte ska anskaffa utrustning för utlåning till
medlemmar.
j. Kontaktlistan på vår webbplats är uppdaterad.
k. Arbete för att ta fram checklistor för våra arrangemang pågår, för att underlätta
för framtida arrangörer.
13. Övriga frågor.
a. Ansökan om organisationsnummer är nästan klar.
b. Anökan om internetbankkonto sker så fort organisationsnummer finns.
c. Vi ska försöka hålla styrelsens telefonmöten via Skype, så fort samtliga
styrelsemedlemmar införskaffat nödvändig utrustning.
14. Tid och plats för nästa möte bestäms via Doodle. Vi siktar på en arbetshelg i Augusti.
15. David förklarar mötet avslutat.

Vid pennan
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