SPHK Södra styrelsemöte 2014-07-14
1. Närvarande
a. Robert Persson, Susanne Nilsson, Sverker Björk, Mari Lilja, Hanna Persson, Sara
Davidsson, Ida Björk, Linda Lindqvist
2. Val av justeringsmän
a. Susanne och Marie
3. Dagordningens fastställande och godkännanden
4. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
a. Dekleration inlämnad
b. Ungdomsaktivitet. Mer fokus på barn och ungdomar vid arrangemang och
tävlingar södra har och försöka få ihop en ungdomsgrupp.
c. Alhelgonadraget – Linda kollar upp lite mer om det.
5. Inkomna handlingar
a. Diverse fakturor från SPHK och SKK
b. Kallelse till arbetshelgen 8-10 augusti
6. Utgående handlingar
a. Deklarationeniurtr
b. Behöver adressändra till skatteverket.
7. Vaggeryd 2015, var vi står och vad behövs göras nu
a. Boka lokalen, bjuda in domare och skicka ut inbjudan
b. Susanne och Malin har haft ett möte och kommer ha fler framöver.
8. CUA – utbildning. Beslut för bokning
a. Går en CUA – utbildning i Stockholm i november. Susanne anmäler sig till den.
b. Skulle behöva en till person till utställnings kommitté. Susanne hör efter och
försöker hitta någon.
9. Inbjudan arbetshelg 8-10 augusti
a. Malin och Linda åker
10. Klubbkläder. Förslag till text att publicera. Beslut om process vid beställning
a. Vi går ut med informationen på hemsida och fb med bilder och säger att det går
att beställa nu.
b. Betalning betalas in på vårt bankgiro signerat med namn. Sen skickas mail med
beställning till Robert.
c. Efter mycket diskuterande bestämde vi oss för mellanprisnivån. Man beställer då
max 20 delar vilket vi bedömer är den nivå som vi kommer att nå upp till.
d. Ordern går i mitten på augusti. Kommer att bli ett ordertillfälle till, men då kommer
kläderna komma först till våren.
e. Kläderna visas upp på ringträningen 9-10 augusti.
11. Barmarkstävling 2014-2015
a. Sverker kollar upp möjligheten med samarbete med Hapimag.
b. Linda kollar upp lite mer om Alhelgonadraget.

c. Ida, Sverker och Linda anordnar något den 27-28 september. De träffas och
pratar vidare om detta.
12. Arrangemang på gång eller planerade, träffar etc.
a. Susanne håller i en ringträning 9-10 augusti. Där kan man kan kolla in klubbkläderna.
13. Nya hemsidan, status?
a. Information om klubbkläderna läggs upp på nya hemsidan.
b. Information om ringträning 9-10 augusti läggs upp på nya hemsidan.
c. Sverker tar kontakt med David om när sidan ska göras live.
14. Övriga frågor
15. Tid och plats för nästa möte
a. I slutet av augusti skickar Robert ut förfrågan om nytt möte.
16. Mötet avslutas

