SPHK Södra styrelsemöte 2015-09-06
Närvarande: Irene Hansen, Sverker Björk, Hanna Persson, Ida
Björk, Lotta Johansson.
Plats: Hok, Irene deltog via skype.

1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsmän
a) Ida Björk och Lotta Johansson
3. Val av protokollförare
a) Hanna Persson
4. Dagordningens fastställande och godkännande
5. Genomgång av föregående protokoll
6. Genomgång av föreningens ekonomi
a) ca 90 000 kr finns i klubbkassan.
7. Inkomna handlingar
8. Hur vill vi att ett år med södra skall se ut. Aktiviteter/dragtävling/utställning mm.
a) Sphk södras ambition är att arrangera en aktivitet och en tävling på hösten samt en
aktivitet, en tävling och en utställning på våren.
b) Aktiviteter måste förankras i styrelsen innan de offentliggörs.
9. Klubbkläder. För vem och vilka kläder?
a) Vi är intresserade av träningsoverall, hoodtröja, mössa, t-shirt. Linda kollar med
scantrade.se gällande umbro kläder. Återkopplar den 17 september.
10. Klubbmästerskap
a) Alla medlemmar får delta i KM, säsongens KM går på södras vår tävling.
11. Barmarkscupen och vintercupen
a) Det är upp till varje medlem att anmäla sitt intresse för deltagande i cuperna och sitt
resultat, detta görs till Andreas Frisk på mailadress sodradragcup@friskskog.com.
b) Tävlingskommittén får i uppdrag att under kommande säsong diskutera kring
cupsystemet för att se om det behöver förändras.
12. Halv startavgift för de med licens i södra på södras vår tävling.
13. Rapport från SDSFs arbetshelg som Linda Lindquist var på.
a) Vidga sporten med hjälp av projektgrupper som pay and run, barmarks VM för b
hundar, hundvasa på barmark och snö, mentorskap i olika klubbar, informera i skolor
om hundar, triathlon med hund.

b) Gamla styrelsen fick kritik, öppet och trevligt bemötande uppmärksammades.
14. Diskutera snö träning/tävling Nässjö SKI? DP10 meritering AM?
a) Nässjö SKI vill ha ett samarbete och arrangera en snötävling tillsammans med södra.
Konstsnöspår finns och ev. möjlighet till längre spår. Beroende på väder kan
meritering DP10 AM bli aktuellt. Linda återkopplar med Nässjö SKI angående
aktuella datum.
15. Hapimagdraget 26-27 september.
a) Linda har ordnat sponsorer.
b) Canixbanan ändras från förra tävlingen.
c) Fler medaljer behövs och skall beställas, Ida kollar även gällande minnesplaketter.
16. Vaggeryd
a) Inte diskuterat Vaggeryd så mycket.
17. Sphk södras framtid
a) se punkt 8.
18. Övrigt
a) Representanterna från kommittéerna, Andreas Frisk och Linda Lindquist, som deltagit
på styrelsemötet har inte rösträtt vid styrelsebeslut.
b) Irene skall dela ansvaret gällande hemsidan tillsammans med Malin Granqvist.
c) Lotta vill vara mer engagerad i utställningen och avsäga sig ansvaret som
sammankallande i tävlings kommitteen, Hanna tar över ansvaret som sammankallande
i tävlings kommitteen.
d) Irene kollar upp möjligheten att trycka och sälja bildekaler med sphk södras logga.
e) Styrelsen beslutar om reseersättning för de som deltagit på arbetshelgen.
19. Tid och plats för nästa möte
20. 17 september kl.19.00 via Skype
21. Mötet avslutas

