SPHK Södra styrelsemöte 2014-12-16
1. Närvarande
a. Sverker Björk, Mari Lilja, Hanna Persson, Sara Davidsson, Ida Björk, Malin
Granqvist, Robert Persson,

2. Val av justeringsmän
a. Mari och Hanna
3. Dagordningens fastställande och godkännande
4. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
5. Inkomna handlingar
a. Vi har fått bidraget från SPHK 7410:b. Mail från SKK angående utställningarna
6. Utgående handlingar

7. Ekonomisk rapport
a. Vi har fortsatt god ekonomi. Årets aktiviteter (utställning och dragtävlingar)
har gett plusresultat. Behållningen på kontot är fn ca 85.000 kr. Vi har
några kostnader till att betala för året bl a licenserna till
draghundssportsförbundet.
8. Barmarkscupen 2014-2015
a. Vinteruppehåll. Ungefär samma antal medlemmar som varit aktiva innan
var aktiva denna gång.
9. Vintercupen 2014-2015
a. Västras vinterrace, Polarhundsmästerskapet och SM i Norråker
kommer att vara med i cupen.
b. Blir det fler tävlingar så läggs de till i cupen.
10. Draghundsportförbundets årsstämma är planerad till lördag-söndag 25-26/4
2015. Motioner, deltagande etc.
a. Malin åker. Eventuellt Robert med.
b. Vi lägger in en motion om att man ska ha någon tävlingserfarenhet innan
man kan anmäla sig till ett SM för att därigenom bl a minska de sportsliga
riskerna.
11. Klubbkläder.
a. Robert har haft kontakt med Trimtex. Vi beställer hem några exemplar så
att medlemmarna kan få se dem innan de beställer. Vi satsar på att få
några exemplar till Vaggerydsutställningen.
12. Utställning Vaggeryd 2015, status och ”att göra”
a. Robert kontaktar SKK om utbildning som Susanne ska gå.
b. Domare måste bokas.

c. Möte gällande utställningen hålls snarast.
13. Barmarkstävlingar 2015, vår (?) resp höst (KM)
a. Sverker kan tänka sig att anordna en tävling i Småland till våren och
hösten. Förslag om datum skickas.
14. Arrangemang på gång i vinter/vår. Planerade träffar etc.
a. Mari och Sverker pratar ihop sig angående någon träff.
15. Nya hemsidan, status och synpunkter?
a. Alla skickar varsin bild till Malin så det kommer upp lite mer bilder på
hemsidan.
16. Övriga frågor.
a. Årsmöte – SPHK har sitt årsmöte 23 maj
b. Vi planerar för preliminärt årsmöte senast 11-12 april, förslagsvis på en
barmarkstävling i Småland som Sverker anordnar.
c. Vi har en fungerade valberedning. Vi har två i styrelsen som är valda på
två år och det är Sverker och Ida för övriga går mandaten ut.
d. Licenser – det blir lite klurigt att inte missa personer i cupen som inte
har licens i södra men medlemmar i södra. Något att fundera över till
nästa säsong.
e. IdrottOnline. Södras medlemmar behöver registreras i IdrottOnline.
Anledningen är att Draghundssportförbundet numera hämtar uppgifter
från det registret om bl a antalet medlemmar i föreningen. Antalet
medlemmar ligger bl a till grund för vilken rösträtt föreningen har på
draghundssportsförbundets årsstämma.
f. Vi börjar lägga ut möteprotokollen i nyhetsflödet på hemsidan.
Dessutom ligger protokollen under fliken dokument.
17. Tid och plats för nästa möte.
a. Början på februari, Robert lägger ut en inbjudan.
18. Mötet avslutas.

