Protokoll, SPHK Södras styrelsemöte 110813
på Eketorpet.
1. David förklarar mötet öppnat.
2. Närvarande: David, Lotta, Anne, Petra, Malin och Joakim. Kenneth S. och Iréne A. deltar
som representanter för tävlingskommittén.
3. David valdes till mötesordförande.
4. Joakim valdes till mötessekreterare.
5. Till justeringsmän valdes Lotta och Petra.
6. Dagordningen fastställdes och godkändes.
7. Protokollet från föregående styrelsemöte lästes upp och fastställdes.
8. Inkomna handlingar:
a. SPHK: Info om arbetshelgen i Åsarna har kommit. Man funderar över
förändringar i SPHKs organisation och arbetssätt och önskar bland annat förslag
på personer från Södra som kan ingå i olika arbetsgrupper. Vi har idag för lite
information om hur man tänkt sig organisationen för att kunna ta ställning
till vem som kan vara aktuell. David ämnar åka till arbetshelgen och blir då
förhoppningsvis bättre insatt i tankegångarna.
b. Ullmax: Ett företag som tillverkar funktionskläder i bl.a. Merinoull som vi kan
registrera vår förening hos, och får då en slant varje gång någon köper kläder via
deras webbshop och anger att man hör till Södra. David ska kolla om vi kan göra
detta utan att det innebär skattemässiga komplikationer. Om så inte är fallet
registrerar vi oss.
9. Utgående handlingar
a. David skriver som vanligt en välformulerad ledare till Polarhunden. Denna gång
även innehållande ett upprop till medlemmarna i Södra om att inkomma med
förslag på vad man vill att föreningen ska göra, i enlighet med önskemålet på
förra årsmötet. Detta upprop ska också läggas ut på våra hemsidor.
10. Aktivitetskalender 2011:
a. Grönt Kort-kursen: Torbjörn A. är förhindrad att medverka, och Joakim anser sig
inte tillräckligt kompetent på området för att vara ersättare, vilket innebär att vi
saknar någon som kan hålla i hundsjukvårdsdelen. Det visar sig även att det inte
finns någon som kan hålla i juridikdelen. Således är det osäkert om det kan bli
någon kurs som planerat. Ett förslag är att hänvisa påtänkta deltagare till SDSFs
CD-kurs och istället erbjuda en endagsträff där man går igenom eventuella frågor
och visar upp selar/linor/slädar/vagnar och annat aktuellt material.
11. Barmarks-SM:
a. Tävlingskommittén rapporterar hur arbetet fortskrider. Det mesta börjar falla
på plats. Svar väntas från från flera tillfrågade företag angående sponsring.
Ett frågetecken är fortfarande vad Jordbruksverkets krav på tävlingsveterinär
egentligen innebär, eftersom deras webbsidor är oklart formulerade, och
vilken den faktiska kostnaden för veterinären blir, vilket gör budgeten osäker.
Jordbruksverket ska kontaktas. Man ska även diskutera bidrag/förlustbidrag med
såväl SDSF som SPHK centralt.
12. Övriga frågor:
a. David rapporterar att Södra nu har ett organisationsnummer.
b. Anne ska omgående ordna internetbankkonto.
c. Beslutas åter att samtliga styrelsemedlemmar ska skaffa Skype-konto och
headset, så vi kan testa att ha telefonmötena vis Skype. Vi satsar på ett försök i
samband med nästa styrelsemöte.
d. Noteras att Barmarks-SM även är Södras KM. Medaljer måste köpas in för
utdelning på sedvanligt sätt vid nästa årsmöte.
e. Lotta informerar om att hon i egenskap av barmarksansvarig för SDFS köpt in
diverse material, bl.a. selar och en kickbike. Detta finns till utlåning.
f. Licenser i Idrott-online: Jörgen Pålsson har tillfrågats och accepterat att ansvara
för inmatningen av licensbehöriga i Idrott-online. Styrelsen beslutar att delegera
uppgiften till honom.

g. Enligt uppgift ska det finnas “aktivitetspengar” att söka från SPHK centralt. David
undersöker vad detta innebär och om vi kan komma ifråga.
h. SM-kommittén meddelar att man planerar att helgen 24-25/9 ha en träff i
Svartebäcksmåla för att testa SM-banorna, om man får ok från skidklubben.
Träffen blir öppen för Södras medlemmar, som åtminstone på söndagen kan få
testköra banorna.
13. Tid och plats för nästa möte bestäms via Doodle. Vi siktar på att ha det i mitten av
september.
14. David förklarar mötet avslutat.
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