SPHK Södra styrelsemöte 2015-12-10
Närvarande: Irene Hansen, Malin Granqvist, Lotta Johansson,
Hanna Persson.
Plats: Skype
1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsmän
a) Malin Granqvist & 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 89.000kr på kontot. Har betalt in de licenser som kommit in till svenska
draghundsportsförbundet.
7. Inkomna handlingar
a) Hanna berättar om de mail som inkommit. Inkomna mail sparas på googledrive.
8. Återkoppling klubbkläder
a) Svårt att hitta tryckare.
b) Frågan ställs till medlemmarna via hemsidan & facebook, Finns intresset för
klubbkläder och vad för sorts klubbkläder iså fall? Hanna och Irene fixar detta.
9. Tävlingskommittén
a) Hanna kollar ev. datum för södras vår tävling.
10. Utställningskommittén
a) Vaggeryd: Två domare är tillfrågade. Två ringsekreterare är klara och ytterligare två
skall tillfrågas. Plats är bokad och klar. Enbart internetanmälningar via SKK, kontakt
med vår kassör gällande fler hunds rabatter. Malin justerar inbjudan.
b) SPHK centralt årsmöte 23 april, bjuda på smörgåstårta?
c) Ansökan för 2018 utställning är gjord.
d) Marita Pettersson och Cecilia Almén har uttryckt intresse för att vara delaktiga i
utställningen. Undersöka om Marita eller Cecilia har intresse för CUA utbildning?
e) Köpa in priser till utställningen och barmarkstävlingarna eftersom det finns pengar i
klubben.

11. Aktivitetskommittén
a) Prova på drag dag i Sjöbo i samarbete med Sjöbobrukshundsklubb den 21 november.
Det genomfördes en lyckad dag med stor uppslutning och väldigt positiv respons.

12. Övrigt
a) Fortsätter att kolla möjligheter att ha klubbmössa/pannband.
b) Ida skickade in till polarhunden om Hapimagdraget.
c) Irene Hansen står som webbansvarig för SPHK södras hemsida.
d) Förslag på en motion till SPHKs årsmöte gällande vilken vecka
polarhundsmästerskapen skall genomföras då det krockade med SM-veckan sist.

13. Tid och plats för nästa möte
a) Frågan ställs i styrelsens facebook grupp om lämpligt datum för nytt möte i början på
2016.

14. Mötet avslutas

