Sörsjön Den 2014-05-10
Arbetshelg för rasklubben Alaska Malamute’s styrelse

Närvarande : Christer Afseer,Torbjörn Tellström,Daniel Kaar,Sara Torsell samt på Skype Annelie
Carlsson , Birgitta kalgren.
från avelstrådet Irene Hansen, Anki Heino , Linda Söderström

1: Möte öppnas av Christer afseer
2: Val av sekreterare Daniel kaar , val av justerare Torbjörn tellström
3: Arbetsgång Under mötet. Avelsrådet närvara under helgen samt har egna sammankomster,
Avelsrådet har yttrande rätt men ej röst rätt under mötet.
4: Avelsråds frågor
4:1 Allergier ska vara en punkt till rasträffen på specialen, avels rekommendation bör finnas på
hemsida , att tänka på innan avel .
4:2 Specialen 2014 team malamutens historia/bakgrund , ras prat allerig, PN uppdatering övriga
hälsofrågor . Christer Afseer har kontaktat Backamo , deltagare beställer rum själva , Anneli Carlsson
kollar med backamo om hund är tillåtet eller ej i rummen , Jennie kraft-hult gör annons till
polarhunden. Christer afseer kontaktar uppfödare för inbjudan till specialen. Christer afseer tar
kontakt med jocke om bansträckning till KM i barmark.
4:3 2015 special STHLM flottsbro , Shilon bedford domare (black ice kennel) Twila baker gäst
föreläsare, Tema working malamutes.
5: Rapporer
5:1 Från meritering grupp via Daniel kaar enligt föregående styrelse möte.
5:2 Rapport från Italien jobbar Anneli carlsson ser till att den är klar till nästa i polarhunden , deadline
24/5 .
6: Kooperativet/draghundsklubben i nornäs samarbete om kommande evenemang snöträffen,
nornäsdraget och Björnrundan. Christer afseer tar kontakt med Björn zelander för reda ut
ställningstagande kring arrangemanget för kommande säsong .
7: Fördelning aktiviteter
7:1 Torbjörn Tellström tar björnrunda: Daniel Kaar bistår på plats. Det blir fika på första checkpointen
i år samt eld och grillning på andra checkpointen. Samkväm är planerat till nornäs i skolan på kvällen.

7:2 Bootcamp Ann stead och Jamie nelson, Christer afseer tar detta och planerar: 1 a: fullbokat 2pers
per spann , 2: öppnas upp under nästa vecka till övriga klubbar mer än medlemmar. Sara torsell
undersöker hur många som betalat in.
7:3 Specialen 2014 Annelie carsslon , Jennie kraft hult Emelie bengtsson samt Christer afseer som
bollplank , Torbjörn tellström är behjälplig i barn aktiviteter.
7:4 snöträff Irene Hansen tar anmälningar Christer afseer spår, Daniel kaar på plats.
7:5 Stora STHLM – Sara torsell , Emelie bengtsson ,
7:6 my dog Malmö Torbjörn tellström undersöker intresse med GRL-klubben om samarbete.
8: malamute veckan om positionering?: Torbjörn tellström tar kontakt med GRL klubben om
samarbete ? alla undersöker lämpliga platser samt dom alternativ som vi redan har.
9: marknadsförning, hemsidan fungerar bra. Genom gång av hemsida och dokument bör göras av
webbmaster. Vi lägger upp en punkt på hemsidan: ny malamute ägare – kontakt uppgifter till Annelie
carlsson som tar en första kontakt. Christer afseer gör ett inlägg på hemsidan om att bli
förtroendevald och förtroendevaldas roll i klubben
Daniel kaar lägger en länk till forumet på FB gruppen.
10: En tanke finns att starta en uppfödar ring på nätet för att öka intresset för avelsfrågor. Arbetet
med översyn av raskompendium startas när sphk ansöker om datum för domar konferens.
11.övriga frågor
11.1 övrigt draghunden tidningen, pappers form eller elektronisk , vi undersöker med medlemmar via
Webb om den ska finnas kvar i pappers form, detta är en stor utgiftspost för SPHK och dessa pengar
kanske kan gör annan nytta i verksamheten . Sara torsell lägger ut fråga kring detta .
11.2 klubben vill gärna ha in bim och bir bilder från sphk utställningar till hemsidan: Webb master gör
en efterfrågan på hemsidan .
12. Utvärdering arbetshelgen . Det har fungerat bra med att ha avelsrådet med på plats, vi forstätter
med lågkostnads modell för arbetshelg .
13. mötes avslutas

