Protokolla, SPHK Södra Styrelsemöte, 2013-04-29
1. Närvarande
a. Mari, Malin, Torbjörn, Robert, Susanne, David
2. Val av justeringsmän
a. Mari och Malin.
3. Dagordningens fastställande och godkännande
a. Godkännes.
4. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
a. Deltagare läser igenom.
b. §11: Kommentar kring huruvida Sara Johansson är informerad om sitt
suppleantskap. Svar: Ja. (Torbjörn)
5. Inkomna handlingar
a. Faktura, draghundsportsförbundet (David)
i. David föredrar.
6. Utgående handlingar
a. Motion angående Katalog för PC. (David)
i. David föredrar.
7. Vaggeryd 2013
a. Rapport, Malin
i. Malin föredrar och tackas.
ii. Mari föreslår att ett dokument för stöd till utställningskommitén upprättas.
Malin och Mari ansvarar.
8. Vakanser
a. Ungdomsansvarig
i. David lägger upp blänkare på hemsidan.
ii. Torbjörn skriver till polarhunden.
b. Valberedning
i. David lägger upp blänkare på hemsidan.
ii. Torbjörn skriver till polarhunden.
c. Robert mailar ut kommentarer samt lista på punkter att addressera kring
vakanserna.
9. Deklaration
a. David föredrar, och Torbjörn och Mari ansvarar.
10. Aktivitetskalender
a. Sjukvårdsträff: Torbjörn och Susanne tar hand om detta.
b. Sommarträff: Mari kontaktar Irene Ax om detta.
c. Planerar så att det kan komma in i Polarhunden.
d. Mari föreslår en aktivitetsansvarig.
e. SOC:en i Nybro diskuteras.
David kontaktar Ann om Nybro draghundsklubb är intresserade av hjälp med
Nybro off-snow.
11. SPHK arbetshelg

a. Distriktet skickar två personer. Distriktet täcker kostnaden för en extra person.
Beslut om person bordläggs till datum för arbetshelgen är satt. David erbjuder
sig att åka, om han har möjlighet.
12. Arbete med att få polarhundskennlar att informera om SPHK.
a. Kontakta kennlar om de a) informerar om SPHK och b) om de är intresserade av
att göra det?
b. Fråga att lyfta till arbetshelgen: informationsmaterial till nyblivna
polarhundsägare, samt nyregistrerade polarhundsägare.
c. Samtliga i styrelsen börjar lista kennlar i distriktet, och mailar till David.
d. Torbjörn kontaktar SKK om vilka registrerade kennlar som finns i distriktet.
13. Övriga frågor
a. Mari: hur visa medlemmar var det finns kontaktpersoner i närområdet. Alla
funderar till nästa möte.
b. Torbjörn: Föreslår att fler i distriktet utbildar sig till utställningsansvariga, samt
tävlingsdomare. Torbjörn tittar på datum.
14. Tid och plats för nästa möte
a. David bjuder in via Doodle. I god tid innan nästa polarhunden, 24/5.
15. Mötet avslutas

Justeras

Mari Lilja

Malin Granqvist

