SPHK Södra styrelsemöte 2015-04-12
Närvarande: Irene Hansen, Malin Granqvist, Ida Björk, Sverker
Björk, Marcus Christensen, Hanna Persson
Plats: Skype
1. Mötet öppnas

2. Val av justeringsmän
a. Marcus och Malin

3. Val av protokollförare
a. Hanna

4. Fastställa dagordning
a. Godkänd

5. Genomgång av föregående protokoll
a. Godkänt

6. Genomgång av föreningens ekonomi
a. Inget att gå igenom, Mari fortsätter att vara kassör tills efter Vaggeryds utställning,
därefter tar Ida över.

7. Inkomna handlingar
a. inga inkomna handlingar

8. Firmatecknare
a. För närvarande är Mari Lilja och Robert Persson firmatecknare var för sig.
b. Styrelsen beslutar att ordföranden Irene Hansen och kassören Ida Björk blir
firmatecknare var för sig.
c. Kassabok överlämnar Mari till Ida i Vaggeryd.

9. Licenser
a. Vem tar hand om licenser? I nuläget är det Mari Lilja. Ida tar över ansvaret för
licenserna, uppdateras på hemsidan direkt.

10. Idrott Online, registrera medlemmar?
a. Malin lägger in de medlemmar som saknas i nuläget.

11. Trimtex
a. har visats på Lilla hapimagdraget i helgen. Är det tävlingskläder som önskas av
medlemmarna?

12. Lilla hapimagdraget 11 april-12 april 2015
a. 74 deltagare, positiv respons från deltagare.
b. Ev. endast dela ut medaljer i de klasserna med minst 3 deltagande.
c. En protest lämnades in och behandlades.
d. Förändringar till nästa tävling
a. saknas en 800 meters skylt
b. marknadsföra tävlingen mer
c. Johan, fotograf
d. Lägga ihop de klasserna med få deltagare
e. Tidtagningsprogram, fungerade väldigt bra, lätt att jobba med och var mycket
uppskattat. Användes via ipad, behövdes ej datorer, liveuppdatering.

13. Mallar för tävlingsinbjudan, PM, lathund för barmark etc.
a. Mallar kring hur tävlingsinbjudningar och PM skall se ut önskas.

14. Vaggeryd, 25 april 2015
a. Totalt 131 st anmälda, Malin kontaktar domarna om ändringar för deras del.
b. Katalogen är klar, trycka ca.40 exemplar. Malin kollar med tryckeriet Ark
tryckaren i Jönköping, familjen Björk hämtar. Namn och mailadresser på
ringsekreterare behövs, Sverker skickar till Malin.
c. Beställa rosetter – Malin har gått igenom och vet vad som skall beställas.
d. Mari köper in vad som behövs till utställningen.

e. De stora priserna från Olivers har Sverker t.ex. foder, schampo och liknande. PN
konsult och Lotta Lundgren är även sponsorer.
f. Mari fixar godispåsar till barn med hund.
g. Kommissarie – Sverker.
h. Bestyrelse - Malin, Hanna och Irene.
i. Familjen Björk hämtar hänvisningsskyltar hos Linda Lindqvist i Jönköping.
Skyltarna stannar hos familjen Björk med tanke på hapimagdraget till hösten.
j. Vem är på plats när? Irene, Hanna, Sverker, Mari är på plats på fredag kväll.
k. Fixa nummerlappar, kritiklappar, sortera priser på fredag kväll.
l. Sverker hälsar alla välkomna, domare, deltagare mm.
m. Irene och Sverker kollar upp portabel mikrofon och högtalare.
n. Irene möter upp domarna och hälsar dem välkomna, Irene och Hanna,
”utställningsservice” under dagen.
o. Nedmontering och städning av utställningen, vi hjälps åt så slipper några få stanna
kvar länge.
p. Malin mailar Rose-Marie (MR koppel) och frågar om hon kommer.
q. Skicka in ansökan om tillställning i Vaggeryd till polisen, 200-250 personer, 25-26
april. Mari anmäler detta.

15. Övrigt
a. Googledrive – Robert Persson som administratör, ändra detta? Sverker kontaktar
Robert.
b. Utrustning som klockor, walkie-talkie mm förvaras i pappkartonger, ej praktiskt.
Sverker köper in plastlådor med lock.
c. Nummerlappar finns upp till 50, behövs fler. Irene kollar med trimtex, ev. beställa
nr. 1-150
d. Sverker behåller det materialet som använts vid lilla hapimagdraget. Mari har koll
på vad som finns var.
e. Barmarkscup och vintercup, sista tävlingarna är genomförda. Prisutdelning vid
hapimagdraget i höst. Mari uppdaterar och det läggs på hemsidan. Hur skall
upplägget se ut inför nästa säsong?
f. Arbetshelg – fundera på vad en arbetshelg kan innehålla och när det skulle passa
med en arbetshelg till nästa möte?

g. Irene och Marcus har varit på Svedala brukshundsklubb och visat upp
draghundssporten.

16. Tid och plats för nästa möte
a. fredag 24 april i Vaggeryd

17. Mötet avslutas

Justerare:

Sekreterare:

Justerare:

