Skype möte den 24/4 2014 styrelsen rasklubben Alaskan malamute
Deltagare Christer afseer, Torbjörn tellström , Daniel kaar, Annelie carlsson , Emelie
bengtsson, Sara thorsell
1. Christer afseer öppnar mötet.
2. Daniel kaar väljs till sekreterare. Torbjörn tellström väljs till justerare
3. Sara thorsell har varit i kontkat med nordea och fått dom papper som behövs för
teckningsrätt , nu väntas underskrift av ordförande , samt ska Sara torsell göra en
översyn om vilka som har tillgång till klubbens ekonomi och justera så det är rätt
personer som är behöriga.
4. Meriterings sekreteraren får i uppdrag av styrelsen att sammanställa dom godkända
dragproven för dem gångna säsongen och handlägga dessa till Webmaster för att de
ska kunna läggas upp på hemsidan .
5. Sara thorsell får uppdrag att bringa klarhet i frångan om kontant kassan finns det
någon ?
6. Annelie carlsson ombesörjer att rapporten från Italien kommer till webmaster samt in
till polarhunden som har manus stopp den 24/5.
7. Arbetshelgen i sörsjön den 10-11/5 , Detta krokar med SPHK möte som Klubben är
kallad till , Då denna kallelse kommit efter det att vi bokat arbetshelgen får
arbetshelgen gå först. Daniel Kaar sköter handlingen.
8. Specialen backamo 2014 , Annons måste med i polarhunden som har manus stopp den
24/5 , Jennie Kraft hult ordnar annons , ansvariga Annelie carlsson samt Emilie
bengtsson. Tema i år blir malamutens historia och bakgrund. I övrigt samma upplägg
som förra året i falun med KM- barmark. Annelie carlsson kontaktar Jennie kraft hult.
9. Björnrundan, Torbjörn tellström skapar en inbjudan till detta event till polarhunden ,
manusstopp den 24/5 .
10. Malamute veckan 2015 , Emelie bengtsson lägger ut frågan om input till denna från
medlemar på FB.
11. Frågan om fyllnads val till poster Valberedning,meriterings sekreterare bordlägges till
arbets helgen.
12. En fråga från en medlem som vill att vi ska driva frågan mot sphk om att dom borde
ha ett forum på nätet , besluta vi att styrka och jobba för detta.
13. Meriterings grupperingen , Daniel Rapporterar. Det är 3st förslag som finns ett snarlikt
dagens med lite justeringar , samt ett med mer fast hastigheter på distanserna , samt ett
med lite mer tillåtande tider för godkänt prov. Det hela ska förfinas samt sedan läggas
ut till medlemmarna så dom får ta ställning och det kanske skapar lite debatt kring
detta då grupperingen får väldigt lite input från medlemmarna.
14. Specialen 2015, Christer afseer undersöker möjliga gäst domare samt föreläsare.
15. Mötet avslutas.

