SPHK Rasklubb alaskan malamute
Styrelsemötesprotokoll
Datum: 2016-09-28
Närvarande:
Michelle Ohlsson, Frida Björcman, Ida Törnwall, Therese Lindman, Fanny Wallerud
Frånvarande: Sandra Tellström
1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat av ordförande Michelle
2. Sekreterare:
Therese Lindman
3. Justerare:
Fanny Wallerud
4. Klubbens ekonomi:
Vid dagens datum finns 83.860,50:Karina har tittat igenom lite grejer men inte helt kommit igång med sitt jobb på det klubben släpar efter
med

5. Kommande träffar:
a: Specialen:
Fanny har ordnat med funktionärer och anmälningarna har börjat komma in.
Rosetter skall beställas när vi vet antal anmälda på ungefär ca 14 oktober. Ida skall inventera dem som
redan finns. Ida och Fanny har kontakt.
Fanny gör en sammanställning på anmälda till draget och utställningen.
Boendet sköter Ida. Hälften av boendet är bokat.
Kolla upp vem som är markägare till åkern/fältet för utställningsplats, Ida gör detta då hon redan haft
kontakt innan.
b: Björnrundan:
Några boenden finns kvar, 3 st stugor. Klubben går runt ekonomiskt med liten vinst så som anmälningarna
är i nuläget.
Ida tar kontakt med Konrad för lån av skyltar till banan.
Funktionärer saknas.
c: Snöträffen:
Styrelsen beslutar att köra som vi sagt tidigare med ordningen på meritering. Am DP10 fre, lör och sön. Sam
och grl DP10 enbart fredag. DP60 för alla tre raser lör och sön.
6. Uppfödareträff:
Platsförslag (se fb). Bolla frågan mer på fb.
7. Meritering:
Am-klubben godkänner meritering på Grl-träffen och PD 2017.
Sekreterare Therese Lindman

8. Mailadresser:
Klubben har nya mailadresser till ordförande, sekreterare och för anmälan till klubbens olika event.
Styrelsen är väldigt glada och tacksamma över dessa!
9. Tävlingsvästar/nummerlappar:
Förslag lime reflekterande med svart tryck, sublimeringstryck. Offertförslag 2188.50 kr för 50 st.

10. Övriga frågor:
a. Konferens samtal annan möjlighet för att hålla styrelsemöte.
Telia gruppsamtal kan ringa till max 5 personer. Ida har denna funktion och skall kolla upp det.
Tess kollar vad SPHK använder för telefonkonferens.
Mötet avslutas kl 21.48
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