SPHK rasklubb för Alaskan Malamute
Styrelseprotokoll Datum: 2015-01-13
Embe
Närvarande: Christer Afseer, Daniel Kaar, Emelie Bengtsson, Torbjörn Tellström, Annelie Carlsson
(till och från pga dålig uppkoppling)
Frånvarande: Sarah Thorsell, Birgitta Karlgren,

1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat av mötesordförande Christer.
2. Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare väljs Emelie och till justerare Annelie.
3. Rapporter, skrivelser
a) Snöträffen: Det var dåliga snöförutsättningar och få deltagare, men under
omständigheterna gick det bra.
b) Styrelsen har ansökt om dispens för våra medlemmar att få använda stång på sphks
evenemang. Vi har ännu inte fått någon återkoppling. Grönlandshundklubben har
däremot beslutat att tillåta stång på deras evenemang.
4. Årsmöte
Då malamuteveckan i år blev inställd har styrelsen efter omröstning (5 mot 2) beslutat
att flytta på årsmötet. Torbjörn reserverar sig mot beslutet. Förslag är att lägga det
kring polardistans eller nornäsdraget. Christer skall lägga fram ett förslag på tid och
plats.
5. Meriteringsbestämmelser 2017
Styrelsen konstaterar att den input vi fick från våra medlemmar på mötet är att
majoriteten vill ha fasta tider på dp 60. Om inte SPHK eller SKK kan acceptera detta
önskemål ("lagen om likformighet" mellan rasklubbarna), så KRÄVER vi att få
behålla nuvarande regler om grundtid baserad på två eller 3 spann! Frågan kommer at
tas upp på årsmötet.
Styrelsen anser att regeln om tre fullföljande spann bör tas bort.
Gällande åldersgräns på 18 månader eller 24 månader har vi haft svårt att få en klar
bild av medlemmarnas åsikt. Frågan lyfts upp på årsmötet.
6. Valberedningen arbetar med att få fram kandidater till styrelsen.
7. Övrigt
a) Förfrågan angående om Nornäsdraget skall vara meriterande har framförts. Christer
tar kontakt med Inge för att se om tävlingsdomaren även är meriteringsdomare.
Förutsatt att det finns en meriteringsdomare på plats som är villig att åta sig
meriteringen godkänner styrelsen nornäsdraget som meriteringstillfälle. En extra
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avgift om 60 kr tas i så fall ut för de spann som vill deltaga i tävlingen som
meriterande spann.
b) Facebook-sidan skall läggas upp så att gruppen kan stängas ned enligt beslut på
hemsidan. När sidan är klar har vi båda grupperna öppna i 2 veckor innan gruppen
stängs ned. Alla medlemmar i facebook-gruppen bjuds in att gilla sidan. Tess Lindman
tar lägger upp den nya sidan.
c) De som sponsrar klubben på våra aktiviteter skall få exponering på vår hemsida
samt facebook-sida. Förslaget är att exponeringen skall vara på omslagssidan. Störst
sponsor får störst bild.
8. Mötet avslutas
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