Protokoll SPHK Södra Styrelsemöte 2017-06-13
1 Ordförande Ankie Laúrsen hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Närvarande är: Ankie
Laúrsen, Gerda Nihlén Petterson, Sofie Blomberg Rydberg, Birgitta Jöneros, Nicklas Strumbecker,
Isabell Karlsson Rydell, Cecilia Almén
2 Dagordningen godkänns
3 Sekreterare är Gerda Nihlén Petterson och justerare är Nicklas Strumbecker och Isabell
Karlsson Rydell.
4 Genomgång av föregående protokoll
Alla hade läst igenom och frågor tas upp under respektive punkt.
5 Inkomna och skickade skrivelser
Ingen hade fått eller skickat något
6 Rapport från sekreteraren
Sphk södras grupp på facebook kommer att stängas den 30/6-17. Vi vill istället försöka få den
officiella facebooksidan sphk södra mer aktiv, då vi når ut till en större målgrupp via den.
7 Rapport från kassören
Vi har 75805,62 kr i kontantkassan som för tillfället finns hos Ida Björk, Då Sverker och Nicklas ev
ska träffas snart så undersöker Nicklas om det finns en möjlighet att Sverker levererar den till
Nicklas
Idrottonline, alla som betalt licensen kommer att finnas där.
Vårt Swishnr är 1234405981
Profilkläder: Det kommer att plockas fram en skaljacka med SPHK Södras logo på ryggen.
Beslutades att trycket ska sitta på ryggen på våra profilkläder och att en skaljacka hade varit det
bästa eftersom en tröja många gånger döljs under andra kläder. Jackan blir svart med vitt tryck och
alla i styrelsen kommer att inneha varsin för möjlighet för andra att prova storlek och kvalitet innan
man själv beställer.
8 Rapport från Tävlingskommittén
Styrelsen jobbar för att få en bana/tävling för meritering. Niklas ska 1/7-17 ha möte med Sverker
ang Hapimagdraget och tar då upp om det skulle vara möjligt att ha meritering på Hapimagdraget.
Vandringspriset. Diskuteras om huruvida namn på vinnare ska ingraveras eller i bok, diskussion
om man ska få behålla den efter 5 vinster i rad.
Halv startavgift för de med licens i södra på södras tävlingar enligt protokoll 2015-09-06, kommer
att hävas eftersom det inte längre efterlevs.
9 Rapport från Utställningskommittén
Datum bokat för hela 2018 och 2019. De jobbar för att få in lite nya domare. Kommittén har plus i
kassan men kunde inte exakt redovisa på mötet
10 Rapport från Aktivitetskommittén
Till grön kortkursen har 7 anmälningar kommit in.
11 Rapport från Ungdomsansvarig
Inget att rapportera
15 Punkter som bordlagts på tidigare möten eller som måste följas upp

b) Beslut om halv startavgift i protokoll 2015-09-06 - Se under tävlingskomittén
c) Diskutera snö träning/tävling Nässjö SKI? DP10 meritering AM? Nässjö SKI vill ha ett samarbete
och arrangera en snötävling tillsammans med södra. Konstsnöspår finns och ev. möjlighet till
längre spår. Beroende på väder kan meritering DP10 AM bli aktuellt. Linda återkopplar med Nässjö
SKI angående aktuella datum. Också i protokoll 2015-09-06.
Cecilia Almen ser om hon kan få någon mer information från Linda och ser om det är något vi ska
släppa eller är lönt att jobba vidare på.
16 Övriga frågor
a)

SDSF Aktivitetshelg 19-20 aug anm senast 15/7. Vi skjuter på arbetsdagen i fall någon har
möjlighet att åka.

b) Styrelsmöte 29/8 och återkommer om nytt datum för Arbetsdagen.
17 Vad ska till Polarhunden?
Presentation om oss själva och foto. Ordförande vill ha det senast den 31/7-17 för att hinna få in
det i polarhunden
18 Vad ska vidare till Webbansvarig för att publiceras på hemsida och fb?
Förbundets arbetshelg.
19 Nästa Möte
Tisdag 29/8 kl 19 via SKYPE
(26 september, 24 oktober, 21 november, 16 januari, 20 februari, 13mars)
20 Mötet avslutas.

Justeras

__________________________
Isabell Karlsson Rydell

________________________
Niklas Strumbecker

