Protokoll, SPHK Södras styrelsemöte per
telefon 110912.
1.
2.
3.
4.

Närvarande: David, Lotta, Anne, Petra och Joakim.
Till justeringsmän valdes Petra och Anne.
Dagordningen fastställdes och godkändes.
Protokollet från föregående styrelsemöte ej ännu justerat. Genomgång skjuts till nästa
styrelsemöte.
5. Inkomna handlingar:
a. SPHK centralt: Protokoll från arbetshelgen i Åsarna, se punkt 7.
6. Utgående handlingar: Inga utgående handlingar.
7. Arbetshelgen i Åsarna: David, som deltog, lämnar rapport. Notabelt är att man
ej kommit till beslut angående webb-sajtstrukturen. Vidare gäller från nu att all
kommunikation till SKK måste gå via sekreteraren i SPHK centralt. Nästa arbetshelg blir
i Piteå 2012.
8. Vaggeryd 2012: Bordlägges eftersom Malin ej kan medverka i dagens möte.
9. Ungdomsansvarig: Jörgen Pålsson har tagit på sig uppgiften som Södras
ungdomsansvarige. Styrelsen beslutar att föreningen täcker eventuella överskjutande
kostnader för hans deltagande i en arbetshelg i Åsarna för ungdomsansvariga.
10. Grönt kort-kurs: Inställd pga endast två anmälda. Vi försöker igen till våren, men då
som en en-dags studiecirkel byggande på SDSFs CD-kurs.
11. Barmarks-SM: Lotta rapporterar status från tävlingskommittén. Det mesta börjar falla
på plats. SPHK centralt vill ha mer info om budgeten för att ta ställning till ansökan om
förlustgaranti, vilket Lotta ska ombesörja.
12. Övriga frågor:
a. Pga krångel från Nordeas sida har vi ännu inget internetbankkonto. David och
Anne jobbar vidare med frågan.
b. Reglerna för RIX-möte (som vi använder för telefonmöten) har ändrats och man
får bara vara 5 deltagare om det ska vara gratis, vilket inte räcker för oss. Vid
nästa möte försöker vi med Skype.
c. Lotta föreslår att vi delar ut priserna för Södras klubbmästerskap direkt efter
tävlingen (dvs SM i Nybro) istället för på årsmötet som brukligt. Bifalles av
styrelsen. Lotta får mandat att ordna priser till en kostnad motsvarande tidigare
års priser.
13. Datum för nästa möte, om ca 1 månads tid, bestäms via Doodle.
14. David avslutar mötet.
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