Styrelsemöte 140116 Skype
(Inget möte hölls 2/1 då snöträffen ställdes in)
Närvarande: Annelie Carlsson, Birgitta Karlgren, Daniel Kaar, Sarah Thorsell.
Frånvarande: Christer Afseer, Emelie Bengtsson, Torbjörn Tellström
1 Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat
2 Val av ordförande, sekreterare, justerare
Ordförande Daniel, sekreterare Sarah, justerare Birgitta.
3 Snöträffen
Inställd pga. bristande spår. Positiv respons från medlemmar om att klubbens beslut togs i god tid.
Möjligt att arrangemanget hade gått att genomföra om kooperativet hade preparerat spåren
tidigare, gott om snö i december.
4 Malamuteveckan
Mycket avhopp, runt 18 anmälda i dagsläget. Kan det ha att göra med platsen? Mycket negativa
minnen? Svårt att ta sig? Behöver för framtida malamuteveckor ett geografiskt läge som aktiva folk
bor i närheten av. Kan det kanske vara så att en vecka är för lång tid? De andra rasklubbarna har
kortare evenemang.
5 Årsmöte; Verksamhetsberättelse - Rapporter - Verksamhetsplan, Balans o Resultat, Medhörning
via Skype?
Inga motioner är inkomna inför årsmötet.
Verksamhetsberättelse, Rapporter, Verksamhetsplan klara
Balans och resultat tas upp med Ninni
Medhörning via Skype kommer att vara möjligt.

6. Inbjudan europeiska malamuteorg.
Annelie åker i slutet av januari till Italien. Daniel tar ansvar för att ställa samman relevanta
frågeställningar genom att fråga förtroendevalda. Vi ser bland annat hälsa som en viktig punkt att ta
upp. Beredda på att bli starkt ifrågasatta i och med våra championatregler där dragprov är
obligatoriskt för utställningschampionat.
Danmark kommer att ha representanter på plats, dock ej Norge eller Finland.

7 Övrigt
Stockholm hundmässa:
Dokument finns upplagt på Malamuteklubbens facebooksida. Positiv respons från besökande och
mycket folk kring montern. Behöver större intresse kring att hjälpa till. Både för Stockholm
hundmässa och My Dog krävs att representanter i montrarna lägger tyngd på malamutens för och
nackdelar.
Nya medlemmar: Bör kontaktas via telefon, vi skall fundera på passande frågeställningar för att fånga
upp nya medlemmar och få dem aktiva. En möjlighet är att anordna regional samvaro där vi i olika
distrikt kan ses och träna och få in nya medlemmar i klubben. En samordnare i varje distrikt skulle
komma att behövas.
8 Nästa möte
Tid för nästa möte ej bestämt, vore bra med ett möte efter Italienresan men innan årsmötet
9 mötet avslutas

