SPHK rasklubb för Alaskan Malamute
Styrelseprotokoll
Datum: 2015-04-15 S.T.

Närvarande: Michelle Ohlsson. Sandra Tellström. Therese Lindman. Frida Björkman. Ida Thörnwall.
Frånvarande: Birgitta Karlberg.
1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppet av ordförande Michelle Ohlsson
2. Val av sekreterare och justerare
Sandra Tellström väljs till sekreterare. Therese Lindman väljs som justerare.
3. Vakant post – utställningssektion
Efterlysning har gjorts på Facebook och hemsidan. Styrelsen bollar lite namn som kan vara
intresserade och Sandra tar kontakt med dem samt Jennie Kraft Hult för att få fler förslag på
personer för platsen.
4. Styrelsemedlem avsäger sig uppdrag, information
Annelie Carlsson har avsagts sig sitt uppdrag i styrelsen. Birgitta Karlberg som första
suppleant tar då Annelie Carlssons ledamotsplats i styrelsen.
5. Arbetshelg 16-17 maj i Sulviken
Michelle tar kontakt med förtroendevalda för att samla in information som behöver
behandlas.
Medlemmarna ska uppmanas (via hemsida och Facebook) att skicka in skriftliga förslag på
sådant de vill att arbetshelgen ska jobba med.
6. Aktiviteter, samordnare uppdaterar
a. Malamutespecialen
Tema ”Draghundens fysisk”!
Styrelsen lägger ut förfrågan om det finns medlemmar som är intresserade att vara delaktiga
i planeringen och utförandet av specialen. Vore roligt att engagera medlemmarna mer i våra
träffar och aktiviteter! Therese Lindman är sammankallande i arrangemanget.
b. Malamuteveckan
Offertförfrågan har skickats ut på olika anläggningar. Önskvärt är att hitta en boendeform där
fokus blir på gemenskap.
Sandra Tellström är sammankallande för arrangemanget och återkommer med ett
budgetförslag när offertsvaren inkommit.
c. Björnrundan
Vildmarkens draghundsklubb har efterlyst ett samarbete i arrangemanget.

Sekreterare Sandra Tellström

d. Snöträffen
Tankar på att förlägga träffen och meriteringen vid Koppången där klubben kan få ”hyra” in
sig på spåren för körning. Många olika boendealternativ finns i området. Det enda negativa
kan vara att det är begränsad parkering, men inget som inte lite planering löser!
En förfrågan på kostnad för att ”hyra” spåren görs, samt närmare efterforskning på vilket
boendealternativ som är bäst för arrangemanget.
7. Sommaraktiviteter
En träff i Göteborgsområdet med fokus på gemenskap med på lättare vandringsleder. Ett
förslag på ”program” ska tas fram.
8. Vandringspriser
En allmän efterlysning till medlemmarna ska göras på vandringspriset för ”Årets välgärning”
(ett lerfat) då styrelsen trots flera efterforskningar inte kan lokalerisa det.
Diplom för året ”Året rockie” och ”Årets malamute” har lokaliserats och är i åter i styrelsens
”ägo” och kommer att delas ut till dem som har erhållit titlarna.
9. Inkommen fråga om FCI registrering
Styrelsen har bett personen i fråga att skicka in en formell ansökan om inmönstring på
hunden det gäller. När ansökan inkommer kommer den att behandlas.
10. Nya Meriteringsreglerna
En motion gällande användande av stång kommer att skickas till SPHK´s årsmöte. Detta efter
stora påtryckningar från flertalet medlemmar. Det bör ges möjlighet för var förare att själv
besluta vilken utrustning de vill använda. En oro finns för att ett förbud mot stång kommer
ge ett minskat antal deltagare på meriteringar.
11. Övrigt
a. Styrelsemedlemmarna uppmanas att vara mer aktiva på Facebook och delge och
engagera medlemmarna i klubbens arbete och arrangemang.
b. ”Inspirations film”. Det finns ett förslag från en medlem på att göra en kort film med
tips och inspiration för nybörjare, något styrelsen tycker låter som en bra idé! Tips,
råd och bilder samt filmsekvenser efterlyses från medlemmarna, framför allt från
dem som har några års erfarenhet av hundkörning.
12. Nästa möte
5 maj 19.30
13. Mötet avslutas.
Ordförande Michelle Ohlsson avslutar mötet.

Sekreterare Sandra Tellström

