Protokoll från styrelsemötet i SPHK Södra 16-05-30
Mötet genomfördes via Skype
Närvarande: Sverker Björk
Ankie Laursen
Ida Björk
Cecilia Almén
Marcus Hammer Christensen
Niklas Strumbecker
Catrin Paulsson
§1

Ordföranden, Sverker Björk, förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordningen godkändes med tillägget ”övriga frågor” som punkt på dagordningen.
Marcus och Niklas utsågs att vara justeringsmän för protokollet.

§3

Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande: Sverker Björk
Vice ordförande: Ankie Laursen
Sekreterare: Catrin Paulsson
Kassör: Ida Björk
Ledamot: Niklas Strumbecker
Suppleanter: Cecilia Almén och Marcus Hammer Christensen

§4

Sekreteraren hade vid tillfället inget att rapportera

§5

Kassören rapporterade att det för närvarande finns SEK 102 221,48 i kassan.
Utställningen i Vaggeryd inbringade SEK 13 882 i överskott och vårens Hapimagdrag
bidrog med SEK9 975 i överskott.
Vi i styrelsen uppdrogs att fundera på hur pengarna bäst ska komma medlemmarna tillgodo
och komma med förslag vid nästa möte.

§6

Marcus rapporterade att det var en ”prova på dragträff” på brukshundsklubben i Sjöbo den
24/5. Både SPHK Södra och Skånes Draghundsklubb deltog och hade en uppvisning med
hundspann. Deltagarna fick testa på olika utrustning och köra sina egna hundar om så
önskades. Träffen var både lyckad och uppskattad.

§7

Marita Pettersson som gått utbildning i hur man arrangerar hundutställningar och visat
intresse av att ta sig an uppgiften utsågs till utställningsansvarig för SPHK Södra. Catrin
Paulsson och Cecilia Almén kommer att vara support och assistera Marita i
utställningskommittén.

§8

Niklas Strumbecker utsågs att delta i tävlingskommittén tillsammans med Andreas Frisk.
Höstens Hapimagdrag kommer att gå av stapeln den sista helgen i september.

§9

Mötet beslutade att nästa möte ska vara ett arbetsmöte i augusti. Vi ska då diskutera SPHK
Södras policy samt göra en planering för verksamhetsåret. Långväga deltagare kommer att
kompenseras för resekostnader till arbetsmöten.
I övrigt är ambitionen att hålla Skypemöten var 5e vecka.

§10

Nästa möte blir i samband med arbetsmötet i augusti, Ordföranden och sekreteraren fick i
uppgift att komma fram till ett lämpligt datum.

§11

Under övriga frågor kom frågan upp om lämpliga kläder med SPHK Södra loggan. Frågan
kommer att tas upp på nästa möte och deltagarna ombedes att tills dess ta sig en funderare på
vilken typ av kläder som skulle vara önskvärda.

§12

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

Catrin Paulsson

Justeringsmän:

Niklas Strumbecker

Marcus Hammer Christensen

