SPHK Södra styrelsemöte 2015-07-22
Närvarande: Irene Hansen, Marcus Christensen, Hanna Persson,
Malin Granqvist, Sverker Björk, Ida Björk

1. Mötet öppnas

2. Val av justeringsmän
a. Marcus Christensen & Sverker Björk

3. Val av protokollförare
a. Hanna Persson

4. Dagordningens fastställande och godkännande

5. Genomgång av föregående protokoll

6. Genomgång av föreningens ekonomi
a. 93 512kr finns i föreningen.

7. Inkomna handlingar
a. arbetshelg SPHK 21-22 augusti, vem åker? Irene undersöker vem som kan åka.

8. Hur gör vi med vår arbetshelg, undersöker hur många som kan 5-6 sep hos Sverker.

9. Polarhunden, manusstopp 4an 21 aug!
a. Text och bild från träffen i Hovdala, även till hemsidan. Marcus fixar detta.

10. Aktivitetskommittén, vad gör ni/vad vill ni göra?
a. Karsholmsträffen i Kristianstad området 18-20 sep.

11. Tävlingskommittén, vad gör ni/vad vill ni göra?
a. ingen representant med på mötet.

12. Idrott Online
a. Alla medlemmar som går att lägga in är nu inlagda på idrott online.

13. Nummerlappar
a. 200 nummerlappsvästar á 99 kr/st med trimtex samt sphk södras logga. Irene
fortsätter ha kontakt med trimtex gällande utförande på västarna.

14. Stora hapimag
a. Sverker informerar om hur det ser ut inför hapimag i slutet på sep, samma koncept
som tidigare. Fler manuella tidtagarur önskas som backup. Diskuterar att ev.
skicka Andreas Frisk på aeTimings utbildning via draghundssportsförbundet.
b. Behöver hjälp med sponsorer, alla hjälps åt att undersöka flera möjliga sponsorer.

15. Vaggeryd
a. Malin skall boka plats och domare. Malin informerar att hon inte är kvar i klubben
efter årsmötet, vem tar över efter Malin gällande utställningen?

16. Övrigt
a. Mailhantering, Malin kollar möjligheterna att skapa en mail åt södra via SPHK.
b. Barmarkscupens utförande, hur fungerar den? Detta kräver mer eftertanke och
diskussion, tas upp igen på kommande möte.
c. Skånes draghundsklubb kontaktade Sverker med en förfrågan om att byta datum
med södra gällande höstens tävling. På grund av bland annat jakt där
hapimagdraget anordnas så kan datumet inte ändras.
d. Inför nästa SPHK årsmöte behövs en sammanställning av vad södra gjort under
verksamhetsåret.
e. Hanna och Malin undersöker möjligheterna med klubb/tävlingskläder.

17. Tid och plats för nästa möte
a. 12 augusti 18.30

18. Mötet avslutas

