Protokoll SPHK Södra Styrelsemöte 2017-08-29
1 Mötets öppnande/närvarande
Ordförande Ankie Laúrsen öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Närvarande är Cecilia Almén, Sofie Blomberg Rydberg, Birgitta Jöneros, Niklas
Strumbecker samt Gerda Nihlén Petterson
2 Dagordningens godkännande
Godkändes utan ändringar
3 Val av sekreterare och 2 justerare
Gerda väljs till sekreterare, Birgitta och Cecilia utses till justerare.
4 Genomgång av föregående protokoll
Inga frågor om förra protokollet
5 Inkomna och skickade skrivelser
Inget att rapportera
6 Rapport från sekreteraren
Information från Sphk´s arbetshelg.
7 Rapport från kassören
Profilkläder på väg
Plus på kontot, inget i kontantkassan. Licenserna strömmar in, dock går hela
avgiften vidare till SDSF.
8 Rapport från Tävlingskommittén
Sponsorer har bidragit med 13000 kr till höstens Hapimag. Beslut taget på att
det finns rätt att plocka ut priser till draghundstävlingar till ett värde av XXX kr.
Ska man få poäng i barmarkscupen ska tävla för södra. (licensen styr) all
barmarkstävling. Endagstävlingar ingår ej. Cecilia och Niklas sätter ihop beslut
om hur cupen ska se ut.

9 Rapport från Utställningskommittén
Vill företag synas på våra domartält så måste dom sponsra oss.

10 Rapport från Aktivitetskommittén
Intresset för friskvårdskursen var väldigt svalt. Diskussion om varför det var så,
förslag på att prova att lägga den tillsammans med en helgaktivitet.
Funderingar på att ha en helgaktivitet för medlemmarna. Diskussion om vad för
aktiviteter den ska innehålla, men lämpligtvis kommer den att avslutas med att
vi kör en liten inofficiell dragtävling

11 Rapport från Ungdomsansvarig
Inget att rapportera

12 Punkter som bordlagts på tidigare möten eller som måste följas upp
C) Diskutera snö träning/tävling Nässjö SKI. Ankie Laúrsen har kontaktat Nässjö
Ski och återkommer i ärendet när hon har mer information.

13 Övriga frågor
a) Förslag på Distriktsindelning att rapportera till SPHK senast den 11/11-17.
Mötet uppdrog till styrelsen att fundera över ev ny distriktsindelning så vi
kan rapportera det senast 11/11-17 till SPHK.

b) Beslut ang ersättning mästerskap. Styrelsen har beslutat att inte ersätta
mästerskap.

14 Vad ska till Polarhunden?
Cecilia ansvarar för att en rapport från hundensdag i Malmö kommer in till
Polarhunden.

15 Vad ska vidare till Webbansvarig för att publiceras på hemsida och fb?
Birgitta kontaktar Irene om Grönkortkursförfrågan.

16 Nästa Möte
Tisdag 26 september kl 19:00 via Skype. Arbetsdag blir söndag 3 december.
(21 november, 16 januari, 20 februari, 13mars)
17 Mötets avslutande

