SPHK SÖDRA
STYRELSEMÖTE 2017-05-16
1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Närvarande: Ankie Laúrsen, Gerda Nihlén Petterson, Cecilia Almén, Birgitta Jöneros och
Sofie Blomberg
Frånvarande: Niklas Strumbecker, Isabell Karlsson Rydell
2. Dagordningens godkännande
Godkändes utan ändringar.
3. Val av sekreterare och 2 justerare
Birgitta Jöneros valdes till protokollförare och Sofie Blomberg valdes att jämte ordförande
justera dagens protokoll.
4. Genomgång av föregående protokoll
Alla hade läst igenom och frågor ang detta tas upp under respektive punkt på dagens
dagordning.
5. Inkomna och skickade skrivelser
Svenska Draghundsportförbundet har skickat en Inbjudan Grönt kort
Instruktörsutbildning, Niklas Strumbecker i Tävlingskommitten fick i uppdrag av
styrelsen att fundera på om någon ska skickas.
6. Rapport från sekreteraren
Sekreteraren kontaktar Malin Grankvist för att avsluta gruppsidan på fb.
7. Rapport från kassör
Licenshanteringen har nu tagits över av kassör Cecilia Almén. Cecilia kontaktar banken
för att teckna konto, Ida sköter alla bankärenden tills det löst sig.
8. Rapport från Tävlingskommitten
Höstens Hapimagtävling är fastställd, styrelsen gav i uppdrag till tävlingskommitten att
lägga in datumet i Tävlingskalendern på SDSF och i Aktivitetskalendern på SPHK:s
hemsida samt Facebook.

Sverker jobbar vidare på om vi kan lösa banan på Happimag för att kunna få till 10 km för
meriterna för samojed och ev som motionslopp för övriga polara raser.
Vi har inte fått fram något kontrakt än för scootrarna, Cecilia och Ankie tar på sig
uppgiften att utforma detta.
Walkie Talkie är inköpta och finns hos Andreas Frisk.
Diskuterade pris för bästa polarhundsekipage. Styrelsen beslutade att dra igång
Barmarkscupen för SPHK Södra till när säsongen startar. Styrelsen beslutade även att
instifta ett vandringspris ”Styrelsens Vandringspris” till bästa Polarhundsekipage. Cecilia
undersöker att köpa något från Nymånen i glas och Gerda sätter ihop någon form av
statuter. Tävlingskommitten uppdras att sköta själva Barmarkscupen och besluta vilka
tävlingar som ska ingå. Gerda skriver ett statut och Cecilia kollar förslag på vandringspris.
8. Rapport från Utställningskommitten
Två nya tält behövs, Cecilia kollar med Royal Canine om de vill sponsra. Om inköp måste
ske så återkommer utställningskommitten till styrelsen med vad dessa kostar. Kommittén
har även uppdaterat allt sitt material i form av rosetter m.m och Marita Pettersson ansvarar
nu för material som tillhör utställning.
9. Rapport från Aktivitetskommitten
En kurs i Grönt kort är planerad till 2 juli 2017 i Malmö/Lund området, när detta är klart
ska det ut på hemsidan och på facebook via webbansvarig. Styrelsen beslutade att kursen
kostar 350 kr och att medlemmar i SPHK sponsras med 50 kr.
En BPH-dag planeras att genomföras till hösten.
10. Rapport från Ungdomsansvarig
Inget att rapportera.
11. Fastställande av datum för Arbetsdag och vad behövs göras
Styrelsen beslutade att Arbetsdag för styrelsen blir lördagen den 19 augusti kl 10 hos
Ankie Laúrsen på Öland där vi bl.a ska diskutera SPHK Södras policy, Verksamhetsplan
för 2017 samt att ta fram Arbetsbeskrivning för styrelsen. Det kommer även att hållas ett
styrelsemöte så därför stryks mötet den 29 augusti.
12. Bestämma vem som åker på distriktets möte i aug/sept
Styrelsen beslutar att alla har ansvar för att bevaka så vi inte missar något möte. Vem som
åker bestäms när vi vet datum och vem/vilka som har möjlighet.

13. Profilkläder
Cecilia har varit i kontakt med KB Tryck & Dekorakuten och fått en offert. Cecilia får i
uppdrag av styrelsen att ta fram vilka plagg som ska väljas ut och lägger sedan ut detta på
facebook via webbansvarig så medlemmar kan beställa.
14. Punkter som bordlagts på tidigare möten eller som måste följas upp
a) Styrelsen beslutade att följa SPHK-Dalas förslag där SPHK Södra betalar
anmälningsavgiften på officiella arrangemang för barn och ungdomar upptill 18 år,
enligt Bilaga 1 som bifogas till detta protokoll. Ankie skriver ihop en text och lägger
ut på hemsidan via webbansvarig.
b) Halv startavgift för de med licens i södra på södras tävlingar, efterlevs detta
fortfarande enligt protokoll från 2015-09-06? Ankie kontaktar Niklas angående svar.
c) Är det läge att ta upp en ny kontakt med Nässjö SKI? Styrelsen diskuterade detta och
ser det som mycket intressant, men uppdrar till Tävlingskommitten att återkomma
med hur de ställer sig till det.
16. Övriga frågor
a) Instruktörsutbildning Grönt kortkurs anm senast 23 maj. Styrelsen skickar frågan till
Tävlingskommitten om vi behöver utbilda flera och om de har några namnförslag att
skicka.
b) Presentation av styrelsen i nästa Polarhunden. Styrelsen beslutade att alla medlemmar
i styrelsen gör en kort presentation av sig samt bifogar en bild och skickar till Ankie
senast 2017-07-30. Detta ska in i Polarhunden nr 4.
c) Cecilia rapporterade från SPHK:s årsmöte. Alla distrikt gjorde en presentation vilket
Cecilia höll i för SPHK Södra. Polarhundsmästerskap diskuterades, se SPHK:s
årsmötes protokoll.
17. Vad ska vidare till Webbansvarig för att publiceras på hemsida och fb?
Se under punkt 8, 10, 14 och 15a.
18. Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen den 13 juni kl 19 via Skype.
Övriga datum för året 19 augusti (arbetsdag,) 26 september, 24 oktober, 21 november,
2018: 16 januari, 20 februari och 13 mars

19. Mötets avslutande
Ordförande tackar alla närvarande och avslutade mötet.

_________________________________
Birgitta Jöneros
Sekreterare

_________________________________

____________________________

Ankie Laursen
Justerare

Sofie Blomberg Rydberg
Justerare

Bilaga 1.
I ett försök att hjälpa ungdomar ut på tävlingsbanorna har styrelsen i SPHK Södra
2017-05-16 valt att följa SPHK Gävle-Dalas initiativ och beslutat följande:
”SPHK Södra betalar anmälningsavgiften för de barn och ungdomar upp tom 18 års
ålder som bor i vårt område, innehar licens i SPHK Södra och som tävlar på officiella
dragtävlingar med renrasiga polarhundar.
(Släde sprint & medeldistans, nordiskt och barmark). Som officiellt arrangemang
räknas tävlingar i Sverige listade på draghundsport.se
Efter säsong sammanställs de tävlingar medlemmen deltagit på och ersättning söks
hos kassören i SPHK Södra. ”
Vi väljer också som SPHK Gävle -Dala att göra detta på prov i tre år för att sedan
göra en utvärdering. Detta gäller licensperioden 1/7 2017- 30/6 2020.
Styrelsen SPHK Södra/
Ordförande
Ankie Laúrsen

