Protokoll, SPHK Södra
styrelsemöte 2012-04-23
1. Närvarande
David Erman, Ann Andersson, Torbjörn Antonsson, Daniel Röning, Malin Granqvist
(utställningskommitté)
2. Val av justeringsmän
DR och AA
3. Dagordningens fastställande och godkännande
Godkänns enligt förslag
4. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
Föregående protokoll är från årsmötet. Att diskutera för styrelsen är södras hemsidas
utseende. DE redogjorde för nuvarande läge där ”idrott onlie” används för LOK-stöd och
tävlingslicenser. Att det från central nivå finns ett beslut om hur hemsidorna skall se ut
och att en arbetsgrupp finns tillsatt för att utreda ”hemsidans framtid” (DE är södras
representant i denna grupp). För tillfället pågår även ett arbete med vår nuvarande
hemsida i syfte att uppdatera och förbättra denna. Ansvariga för detta är DE.
Med följande underlag beslutade styrelsen att tillsvidare ha kvar nuvarande
hemsida och använda idrott online som ett administrativt verktyg. I avvaktan på
vad SPHK central kommer fram till.
DE ber även alla i styrelsen att inkomma med förslag på förbättringar och upptäckta
felaktigheter på hemsidan.
5. Inkomna handlingar
a. Skatteverket
Se mer under punkten 10. Deklaration 2012
b. RF
Tidningar från RF som berör idrottsföreningar och ej av stort intresse för oss.
6. Utgående handlingar
Inga
7. Vaggeryd 2012
a. Status
Sammantaget ser läget bra ut inför Vaggeryd, med en del småsaker kvar att ordna.
MG tog upp frågan om försent anmälda hundar där det nu finns två hundar som har
anmält sig i tid (enligt egen utsago) men ej kommit MG tillhanda.
Det framgår i anmälan att man skall ta kontakt med MG om man ej har fått bekräftelse
på anmälan inom några dagar, vilket ingen av dom har gjort, utan kontakten har tagits
denna vecka.
Styreslen beslutade att ej tillåta dessa eller fler sena anmälningar.
MG fortsatt redogöra för läget omfattande följande punkter:
● Rosetter beställda och hämtas av Kristina
● Avseende funktionärer finns det personer från styrelsen och klubben på plats
från fre em/kv, dessa bedöms som tillräckligt för att genomföra förberedelser och

efterarbete.
Sekretariatet sitter inledningsvis tillsammans med ”fika försäljningen”. Kontroll av
vaccinationsintyg görs i kön fram till sekretariatet av funktionärer.
● Ang sponsring så finns det saker men MG har ej fått dessa. Utan dessa
levereras till utställningen enligt överenskommelse med MG.
● MG ansvara för inköp av fruktkorg till domarna samt inköp av diverse
expensrar. Kvitton lämnas till kassören.
DE ansvarar för att utställningstält och övriga utställningstillbehör kommer till
Vaggeryd under fre em/kv.
8. Aktivitetsplan 2012
a. Förslag från Susanne
Susanne Nilsson (tävlingskommittén) har inkommit med ett flertal förslag på aktiviteter
för södras räkning. DE mailar ut detta till styrelsen så att vi inför nästa möte (efter
Vaggeryd) kan diskutera detta i detalj och att även SN deltar.
b. Södra Cup
Joakim Persson har lämnat ett utkast på en CUP ”södra cup” som skulle omfatta 3
endagars tävlingar alt en tvådagarstävling i slutet. JP tar upp frågan med
tävlingskommittén och styreslen diskuterar detta vidare på nästa styrelsemöte
9. Polarhunden
a. Ny styrelse
TA lämnar underlag till polarhunden ang den nya styrelsen; Namn, mail och tele
nr.
b. Skrivelser
DE vill från övriga styreslen ha in i punktform saker att skriva om till resp nummer av
polarhunden. För nr 3 skall underlag lämnas till DE senast 20/5
10. Deklaration 2012
DE har varit i kontakt med skatteverket och södra skall deklarera. DE tar med sig
underlaget till Vaggeryd och tillsammans med AA färdigställer detta och
säkerställer att deklarationen skickas in i tid (senast 2/5)
11. Övriga frågor
● AA behöver ha in underlaget från årsmötet för bankärenden omfatande namn, persnr
och underskrift. DE medför dessa till Vaggeryd.
● AA undrar i vems regi ungdomsträffen genomförs. DE i delad regi med södra som
ena delen. DE tar kontakt med Jörgen Pålsson och kontrollerar vem som
föreläser och underlag för budget.
12. Tid och plats för nästa möte
Skickas ut med Google enligt rutin
13. Mötet avslutas
●

