Protokoll, SPHK Södra styrelsemöte 2013-05-15
1. Närvarande
a. Mari, Malin, Robert, Susanne, David
2. Val av justeringsmän
a. Mari, Susanne
3. Dagordningens fastställande och godkännande
a. Godkännes och fastställes.
4. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
a. Punkt 7 skjuts till nästa möte.
b. Punkt 8 d och e utförs av David under 2013-05-16.
c. Punkt 8 c diskuteras under nästa möte.
d. Sjukvårdsträff
i. Mari kontaktar skogsvårdsstyrelsen om Ullstorp är ledigt helgerna 3-4/8 1415/5
e. Sommarträff
i. 8-9/6 samt 15-16/6 föreslagna.
f. Nybro Off-Snow SOC
i. Mötet beslutar att inte dra samarbetet med Nybro draghundklubb vidare.
ii. Mötet beslutar att informera tävlingskommiten om
1. att klubbens DM inte är lämpligt på SOC:en.
2. att de skall undersöka alternativa platser för att driva ett DM
iii. Robert kontaktar Kenneth.
g. Punkt 12.d flyttas till nästa möte.
h. David tittar på att få fram en Google Maps med kontaktpersoner/faddrar, samt att
lägga till rollbeskrivning för dessa kontaktpersoner i dokumentet som Robban skickade
ut.
i. Punkt 13.b flyttas till nästa möte.
5. Inkomna handlingar
a. Inga att nämna.
6. Utgående handlingar
a. Deklarationen för 2013 är inskickad av Mari.
7. Rättelse av priserna i fyrspannsklassen DM 2012
a. Mari informerar om att en justering av utdelade pokaler skall göras.
8. Regelverk för DM. Vad ska gälla?
a. Mari föreslår att regelverket för deltagande i DM skall klargöras inför innevarande
säsong. David föreslår att detta informeras paralellt med information om
licensinbetalning. Mari skriver ner några punkter till nästa möte för diskussion.
9. Motion om att införskaffa två nya utställningstält till klubben.
a. Robert kontaktar Oliver’s om sponsring. Susanne kollar alternativ.
10. Inkommen förfrågan om sponsring av hundträff; kriterier för aktivitetsstöd till
medlemsorganiserade aktiviteter.
a. Mötet beslutar att informera förfrågare om att skicka in budgetförslag. Detta
budgetförslag används som bas för vidare diskussioner i styrelsen. Mari kollar med
Storegård om föreläsningslokaler.
11. Övriga frågor
a. Mari informerar om att hon nu formellt tagit över föreningens konto. Styrelsen gör
ett förtydligande att firmateckningen för Torbjörn och Mari är var för sig både
avseende södras konto och i övriga sammanhang.
b. David informerar om att Södras motion till årsmötet angående Katalog för PC är
avslaget. Malin kontaktar SKK om prisuppgifter för programmet.
c. Robert tar upp frågan om profilkläder för klubben. Alla kollar alternativ till nästa
möte, på både friluftskläder och sportkläder.
12. Tid och plats för nästa möte
a. David doodlar.
13. Mötet avslutas
a. Mötet avslutas.

