SPHK rasklubb för Alaskan Malamute
Styrelseprotokoll
Datum: 2015-03-15 S.T.

Närvarande:
Michelle Ohlsson. Sandra Tellström. Tess Lindman. Frida Björkman. Ida Törnwall. Anneli Carlsson.
Frånvarande: Birgitta Karlberg
1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppet av ordförande Michelle Ohlsson

2. Val av sekreterare och justerare
Sandra Tellström väljs till sekreterare. Frida Björkman justerare.

3. Vakant post – utställningssektion
4. Årets träffar/meriteringar
 Malamuteveckan
Sandra Tellström blir sammankallande för arrangemanget. Tankar och idéer från
styrelsen är att ta in offerter från olika anläggningar samt höra om de finns intresse
från Grönlandshundsklubben att göra något gemensamt.



Specialen
Anneli Carlsson blir sammankallande för arrangemanget. Den hålls i Lida, Stockholm.
Konferenslokal är bokat. Datum är 30 oktober – 1 november. Annelie ska komma
med ett preliminärt program för styrelsen att kunna kommentera och hjälpa till med.
Annons till Polarhunden måste skickas in senast 21 augusti.



Snöträffen
Michelle Ohlsson blir sammankallande för arrangemanget. Tankar på att byta plats
för träffen, för att ”fräscha upp” träffen och göra den mer ”spännande”. Michelle
återkommer med förslag på plats och nya ”Nya Snöträffen”. Sandra hjälper till att
hitta boendealternativ.



Björnrundan
Therese och Ida blir gemensamt sammankallande för arrangemanget. Sandra
Tellström och Michelle Ohlsson kommer också att finnas på plats för att hjälpa till.
Förslag på att byta datum till 10 oktober för att få lägre temperaturer och mer
”hälsosamma” förhållanden för hundarna att arbeta. Annons till Polarhunden måste
skickas in senast 22 maj.



Sommar/vår-träff
Tidigare styrelse har haft frågan uppe och det verkar finnas ett intresse för en sådan
träff. Tankar kring innehåll är vandring, klövja, weightpull och andra lättsamma

Sekreterare Sandra Tellström

aktiviteter med fokus på gemenskap. Anneli Carlsson och Frida Björkman är
intresserad av att ordna det. De återkommer med datumförslag samt utkast till
program.

5.

Vandringspriser
Therese Lindman försöker att leta reda på vem som tidigare varit ansvarig för dem. Vart finns
de? Förslag att kontakta Karina Andreasen på Nighttrail som förmodligen har kännedom.

6. Inkommen fråga om FCI registrering
En fråga om inmönstring av oregistrerad hund (saknar stamtavla) har inkommit. Michelle Ohlsson tar
på sig att kontakta avelsrådet för att få reda på mer i frågan.

7. Övrigt


Ledare i Polarhunden. Michelle Ohlsson skriver till nästa nummer. Till
nästkommande nummer (manusstopp 22 maj) beslutas längre fram vem som
skriver.



Arbetshelg för förtroendevalda. Inbjudan går ut till förtroendevalda.

8. Nästa möte
15 april 19.30
9. Mötet avslutas.
Ordförande Michelle Ohlsson avslutar mötet.

Sekreterare Sandra Tellström

