SPHK rasklubb för Alaskan Malamute
Styrelseprotokoll
Datum: 2015-10-06
Närvarande: Michelle Ohlsson. Sandra Tellström. Therese Lindman. Ida Törnwall.
Frånvarande: Frida Björcman. Birgitta Karlgren.
1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppet av ordförande Michelle Ohlsson

2. Val av sekreterare och justerare
Justerare: Michelle Ohlsson
Sekreterare: Sandra Tellström

3. Björnrundan

o

Avstämning
27 anmälda till Björnrundan. Mestadels marknadsföring har skett via Facebook samt utskick
via e-post lista. Bullar bakas och ingredienser till kolbullar med mera inhandlas i veckan. En
vildmarks trekamp är under utformning för den som vill delta under lördagskvällen. Startkort
kommer utformas samt informationsblad till deltagarna. Så nu hoppas styrelsen bara få fint
väder med kyligare temperaturer.

4. Klubbens ekonomi
a. Avstämning
Styrelsen har varit i kontakt med klubbens revisor då hon efterlyst ekonomisk rapport. Karina
underrättades om att det under specialen kommer att göras en redovisning. Och
informerades även om läget med att ingenting från föregående år är bokfört i programmet.

Styrelsen har sökt ideel hjälp utanför klubben för att föra in förra årets bokföring in i
programmet. Innan detta är infört är de dessvärre inte möjligt att få ut någon balans eller
resultatrapport. Då det är över tre fulla arbetsdagars arbete så är det ingen lätt uppgift men
efterlysningarna fortskrider.

På klubbens konto finns i dagens dato:

b. Betalkort
För att förenkla det ekonomiska arbetet kommer ett betalkort ansökas hos Nordea. Detta är
en tjänst som redan ingår i vårt paketpris hos dem.

5. Specialen
a. Sponsring

Sekreterare Sandra Tellström

Då det är närmare 70 anmälda hundar till utställningen så behövs ett stort antal sponsorer, så
har detta lagts ut som gemensam insats hos de förtroendevalda att finna fler sponsorer. Ett
levande dokument har skapats av ordförande som uppdateras löpande med de sponsorer
som inkommer. En förfrågan till rasens uppfödare kommer även skickas ut via e-postlista samt
Facebook sida där de erbjuds att sponsra en klass (utställning), de får då sin logga i katalogen
och presenteras som sponsorer av specialen. Ett trevligt inslag och samarbete mellan klubb
och uppfödare!

b. Övrigt
Budgeten stäms av och specialen kommer förhoppningsvis att gå runt och eventuellt med en
liten vinst. Rasklubben har större kostnader för specialen detta år när vi tagit in en domare
från USA med alla dess omkostnader samt att helgen ligger i Stockholm vilket medför
"Stockholmspriser" på lokaler etc.

Det är i dagens datum ca 35 anmälda till specialens alla aktiviteter utanför utställningen (där
deltagarantalet är större).

6. Kontakt övriga rasklubbar
Ett mail har gått ut till övriga rasklubbar i SPHK där de bjuds in att ”gilla” klubbens officiella
Facebook sida där information om rasklubbens verksamhet, träffar och övrigt löpande läggs
upp. I mailet uttrycks också en vilja att samarbeta mera och skapa större gemenskap. Eposten
mottogs positivt och det känns roligt med framtida utökat samarbete.

7. ”Värva en medlem kampanj”
Kampanjen dras igång efter Björnrundan med förhoppningar om att gemensamt öka
medlemsantalet. Kampanjen kommer också att presenteras och redovisas för under specialen.

8. Manusstopp Polarhunden
Manusstopp 5 november. (Utges vecka 51 ungefär 14 december)

a. Vem skriver ledaren?
Sandra Tellström

b. Annonser
Snöträffen samt Malamuteveckan behöver annonseras i nästkommande Polarhunden

c. Inbjudan årsmöte
Ska finnas med i nästa nummer av Polarhunden

9. Utställningsplats 2018-2019
a. Förslag Hapimag, Vaggeryd kommun 2018
Plats undersöks, boende och hundkörnings möjligheter samt gemensam lokalutrymmen

Sekreterare Sandra Tellström

Förslag Tångahed 2019

b. Söka utställning
Jennie ombeds sedan ansöka om utställningsplats hos Svenska

10.

Övrigt
Rasklubben har fått en inbjudan till kurs i Föreningsteknik, inbjudan har förmedlats till de
förtroendevalda. Även en inbjudan gällande ”Kurs för utställnings administratörer” har
inkommit från Svenska kennelklubben. Rasklubben skulle verkligen behöva en till på denna post
och därför kommer förfrågningar till olika tilltänkta personer att göras med förhoppning om att
intresset finns!

11. Nästa möte
Fredag 9 oktober innan Björnrundan. Styrelsemötet kommer att ha inriktning på kommande Special.

12. Mötet avslutas
Ordförande Michelle Ohlsson avslutar mötet.

Sekreterare Sandra Tellström
Justerare Michelle Ohlsson

Sekreterare Sandra Tellström

____________________
____________________

