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§1

Då ordinarie ordförande Sverker hade lite tekniska problem, fick vice ordförande Anki, ta
över ordförandeskapet för dagen. Anki förklarade mötet öppnat.

§2

Som justeringsmän utsågs Ida och Niklas

§3

Dagordningen godkändes av deltagarna

§4

a. Sekreteraren hade inget att rapportera

b. Kassören rapporterade att det kommit in SEK 7 190 i medlemsbidrag från SPHK och att
det nu finns SEK 98 093,58 i kassan.
Ordföranden påpekade att vi har för mycket pengar i kassan och snart riskerar att bli
momspliktiga. Vi måste därför se till att pengarna går tillbaka till medlemmarna.
Mötet beslöt att vi ska införskaffa 3 kickbikes som ska stå till medlemmarnas förfogande.
Sverker åtog sig att förhandla fram bra pris samt att vara den som sköter underhållet av
cyklarna.
Förslagsvis skall även de som representerar SPHK Södra på barmarks VM sponsras med
anmälningsavgiften. En uppmaning att söka bidrag kommer att läggas upp av webansvarig
på både SPHK Södras facebooksida och på hemsidan.
c. Tävlingskommittén: Hapimagdraget genererade vinst både på vår och höstdraget.
Höstversionen hade färre deltagare. Frågan om det berodde på steniga banor och om man
skall avsätta medel för att förbättra underlaget kom upp.
Andra bidragande orsaker till färre anmälningar kan vara att datumet ändrades, samt en
ovanligt varm höst som gjorde att höstträningen kom igång sent.
Mötet beslöt att SEK 2 000 avsätts till tävlingsmateriel, såsom skyltar etc.
Anki föreslog att man i samband med Hapimagdraget kunde ha meritering för
samojeder. Anki kollar upp möjligheterna för ansökan med SKK,
”samojedföreningen” och Linda Almquist på SPHK.
d. Utställningskommittén: Catrin har varit i kontakt med både ny (Marita Pettersson) och fd
(Malin Grankvist) CUA (certifierad utställningsansvarig). En del material har överlämnats
och vi börjar så smått nysta i det. Vad som är mest bråttom är att skicka iväg kontrakten till
de bokade domarna. Catrin tar ny kontakt med Malin för att få kontaktuppgifter.
Ida och Andreas som har allt utställningsmateriel hos sig gör en inventering av vad som
finns så vi i god tid kan komplettera vad som behövs.
Sverker åtar sig att kontakta den som var ansvarig för kafeterian förra året för att se om
intresse finns för kommande utställning. Sverker förmedlar i så fall den kontakten till
Marita.
e.

Aktivitetskommittén: Cecilia har haft en uppskattad träff i Hovdala där man lärde sig göra
linor till självkostnadspris.
Marcus har gjort en intressekoll angående kläder med SPHK Södra loggan. Cecilia och
Marcus ordnar mössor och pannband. Dessa kan sedan förslagsvis delas ut till alla som
tävlat under säsongen i samband med Hapimagdraget sista helgen i april.
Anki kan tänka sig att ha en sommaraktivitet på Öland där man får lära sig simträna med sin
hund. Anki återkommer med upplägg.

§5

Som tillfällig webansvarig efter Iréne Hansen utsågs Catrin.

§6

Niklas åtog sig uppdraget att bli ungdomsansvarig efter Iréne Hansen. Intressekoll om
ungdomsläger kommer att läggas ut på både hemsida och facebooksida..

§7

Övriga frågor: Anki ville få upp intresset för barmarkstävlingar för de polara B hundarna.
Konkurrensen med de naturligt snabbare raserna som t ex Malinois och Riesen gör att det är
få anmälningar för polarraserna.. Förslagsvis kan SPHK Södra ha pris för bästa
polarhundsplacering i B gruppen för att öka intresset för deltagandet.
En dam som fick HP på sin valp i Vaggeryd efterlyser sin HP-rosett. Ida tar med en till
Nybro och lämnar till Catrin för vidarebefodran.

§8

Mötet avslutades

Vid protokollet

Catrin Paulsson

Justerat av:

Ida Björk

Niklas Strumbecker

