SPHK SÖDRA
STYRELSEMÖTE
2017-09-26
1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Närvarande: Ankie Laúrsen, Niklas Strumbecker, Cecilia Almén, Birgitta Jöneros och
Isabell Karlsson Rydell
Frånvarande: Gerda Nihlén Petterson Sofie Blomberg
2. Dagordningens godkännande
Godkändes utan ändringar.
3. Val av sekreterare och 2 justerare
Birgitta Jöneros valdes till protokollförare, Isabell Karlsson Rydell och Niklas
Strumbecker valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4. Genomgång av föregående protokoll
Protokollet ligger hos justerarna och det beslutades att det blir genomgång av detta nästa
möte.
5. Inkomna och skickade skrivelser
Inga skrivelser inkomna eller skickade..
6. Rapport från sekreteraren
Ankie kollar på nästa möte om det finns förslag till ny medlemssekreterare. Detta ska
meddelas Anders.
7. Rapport från kassör
Cecilia har hämtat vandringspriset till barmarkscupen och räkningen är på väg. Cecilia har
nu fått handkassan och Ida ska skicka pärmarna från tidigare år till Cecilia. Ett förslag
kom upp om att köpa in en trehjuling till klubben, det är tänk att denna ska finnas på
aktiviteter som klubben anordnar och medlemmarna ska få prova. Niklas kollar olika
alternativ. Klubben har runt 88 000 kr, vi diskuterade vad vi ska göra för att dessa pengar
ska gynna medlemmarna.
8. Rapport från Tävlingskommitten

Rapport från Hapimagtävlingen, allt gick bra. Foto tagna på Hapimag ska skickas till de
olika sponsorerna, Niklas fixar. Niklas uppmanar alla som tagit foto att skicka dem till
honom, Niklas sammanställer och skickar sedan till Irene som lägger upp detta på
hemsidan och samtidigt som inlägg görs på facebook.
9. Rapport från Utställningskommitten
Inget nytt att rapportera.
10. Rapport från Aktivitetskommitten
En BPH-dag var planerad till den 15 oktober, denna ställs in då ingen anmälning kommit
in. En text angående BPH läggs ut på hemsidan där klubben hjälper till att anordna vid
intresse. En intresseförfrågan om att ha Grönt kort kurs har lagts upp på facebook, några
har hört av sig så därför kommer det att anordnas en sådan. Det diskuterades även om att
göra ett nytt försök att ordna en friskvårdsdag i mars/april 2018. Ankie har förslag att vi
ska ha en dragkurs på t.ex tre tillfällen där vi har olika instruktörer och på olika platser.
Niklas har förslag på att vi ska ha en föreläsning för medlemmarna.
11. Rapport från Ungdomsansvarig
Cecilia och/eller Niklas ska ta fram underlag för att se hur många ungdomar det finns i
klubben.
12. Punkter som bordlagts på tidigare möten eller som måste följas upp
Ankie har varit i kontakt med en kille från Nässjö ski, han skulle återkomma efter att
de haft möte.
13. Förslag på Distriktsindelning att rapportera till SPHK senast 11/11-2017
Alla ska fundera vidare på förslag.
14. Övriga frågor
a) Budget
Diskussion om att göra budget till nästa år. Kommitteerna sätter ihop en budget som
ska vara färdig till årsmötet.
15. Vad ska till Polarhunden?
Ankie skickar de nya mailadresserna till ordförande, kassör och sekreterare. Niklas
skickar bilder och text från Hapimag
16. Vad ska vidare till Webbansvarig för att publiceras på hemsida och fb?
Ankie skickar de nya mailadresserna. Niklas skickar bilder och text från Hapimag

17. Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen den 24 oktober kl 19 via Skype.
Övriga datum för året 3 december (arbetsdag), 2018: 16 januari, 20 februari och 13 mars
18. Mötets avslutande
Ordförande tackar alla närvarande och avslutade mötet.

