Protokoll, SPHK Södra styrelsemöte 2014-06-16
1. Närvarande
a. Robert Persson, Susanne Nilsson, Malin Granqvist, Sverker Björk, Mari Lilja,
Hanna Persson, Sara Davidsson, Ida Björk
2. Val av justeringsmän
a. Susanne, Marie
3. Dagordningens fastställande och godkännanden
4. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte

5. Inkomna handlingar
a. Deklaration inkommit. Ska vara inne 1/7. Mari fixar.
b. Bättre organisera inkomna handlingar mer centralt, Sverkers uppdrag.
6. Utkommande handlingar
a. Mari skickat handling till Ann med sammanställning av KM
7. Nya styrelsen – mötesstruktur, kommunikation etc.
a. Flyttat dokumenten till Google drive.
b. Mötesstruktur en gång varje månad. Extra möten inför evenemang och tävlingar.
8. Klubbkläder
a. Robert undersöker med Trimtex med klubbkläder/tävlingskläder. Robert och
Susanne kollar intresse på hemsidan och facebook hur många som är
intresserade av klubbkläder.
9. KM/Nybrodraget – vad fungerade bra och vad kan vi göra annorlunda?
a. Alla funktionärer borde träffas innan för att få sina uppgifter. Att vara två klubbar
fungerade bra men det är risk att det blir lite otydligt med vem som ska göra vad.
Lättare att administrera allt om man är en och samma klubb då man har mer
kontakt med varandra. Nybrodraget gick bra då Nybro draghundsklubb är mycket
erfarna inom tävlingar. Södra måste försöka hitta rutiner för att kunna anordna
egna tävlingar. Vi har sparat mycket jobb genom att göra det med Nybro
draghundsklubb.
b. Behövs åtminstone en till, till tävlingskommittén
10. Vaggeryd 2014 – vad fungerade bra och vad kan vi göra annorlunda?
a. Högtalarsystem borde skaffas inför utställning så man når ut till alla.
b. Behövs en grupp med några personer som håller i utställning och allt runtomkring.
Behöver fler personer som hjälper till runtomkring. Alla behöver vara mer aktiva
vid tillfällena.
c. Behövs kvalitet i tävling och utställning. Behöver hitta en balansgång mellan
deltagande och ansvarig.
d. Inför kommande evenemang kommer ersättningar enbart att betalas ut till
bankkonto så vi kan minimera kontohanteringen.
e. Allt som allt så gick det mycket bra och vi fick mycket beröm.

11. Nya hemsidan, status?
a. Nya styrelsen är upplagd och information om licens finns.
b. Tävlingskommitté och utställningskommitté ska läggas till.
12. Hemsida och sociala medier (tex FB) – hur aktiva vill vi vara?
a. Vi ska försöka hitta någon som vill ta hand om båda sidorna och lägga upp
kontinuerligt så fort det händer något i södra. Resultat borde komma upp direkt.
b. Aktiviteten borde bli bättre på hemsidan och FB, vi borde hitta en ansvarig till
detta.
13. Vilka är styrelsens ambitioner för verksamhetsåret? Vad vill vi åstadkomma?
a. Göra ett bra Vaggeryd
b. Anordna en tävling
c. Jobba för att bli en bra styrelse med bra sammanhållning så att vi når ut till
medlemmarna.
d. Upptaktsträff inför hösten, anordna ett möte där alla träffas.
e. Vi har en ambition att anordna mindre träffar med exempelvis, vandring,
utställningsträning och umgås. Visa och publicera om detta. Susanne kan ta på
sig utställningsträning.
f. Anordna en träff där folk vågar komma med sina frågor och funderingar.
14. Tävlingsplaner för säsongen? Ide om ett nattrace från Linda L
a. Intressant men svårt att hitta formen för det. Fundera på det inför framtiden.
b. Möjlighet att anordna tävling i Jönköpingsområdet. Sverker undersöker detta.
15. Övriga frågor
a. Ungdomsaktivitet? Ingen status på det, lämnar det till nästa möte.
b. Allhelgonadraget, är det något vi skulle vara med på?
c. Höra om Linda vill anordna fler träffar som t.ex. motionsloppet i Södras regim.
16. Tid och plats för nästa möte
a. Robert skickar ut en förfrågan om möte.
17. Mötet avslutas

