SPHK rasklubb för Alaskan Malamute
Styrelseprotokoll
Datum: 2015-12-22
Närvarande: Michelle Ohlsson. Sandra Tellström. Therese Lindman. Frida
Björcman.
Frånvarande: Birgitta Karlgren. Ida Törnwall.
1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppet av ordförande Michelle Ohlsson

2. Val av justerare
Therese Lindman

3. Snöträffen
På grund av snöbrist så kommer snöträffen att ställas in, samt för att undvika ekonomiska
förluster för både rasklubben och deltagare. De lokaler som tänkts hyra samt de boende som
deltagarna skulle hyra kräver 20% förskott som sedan inte är returnerbart. Även domaren
behöver framförhållning gällande sin bokning. Tyvärr blir det ingen snöträff denna säsong.
Till nästkommande år kommer Snöträffen att läggas längre norrut för att skapa bättre
förutsättningar för arrangemanget. Förslag från medlem har inkommit att förlägga det i
Norråker. Styrelsen kommer att efterlysa från medlemmarna fler förslag på platser att vara
på. Det som krävs för att arrangera ett dragprov är spår för klubben att hyra in sig på samt
boende till deltagare och domare. Styrelsen ser positivt på ett flytt norröver och ser
framemot medlemmarnas förslag!

4. Malamuteveckan
Det flesta platserna på malamuteveckan är nu bokade, finns fortfarande ett fåtal platser
kvar. Styrelsen kommer att utannonsera dessa platser för att förhoppningsvis fylla dem innan
nyår. Grövelsjö gården är väldigt positivt inställd till vårt arrangemang och ser framemot att
vi ska komma. Det är två föreläsare bokade som kommer att besöka ”veckan”. En
akutsjukvårdare kommer att föreläsa om akutsjukvård samt en kvinna som kört hund i Alaska
och Canada kommer och berättar om sina upplevelser i en reseskildring.
Vi har fått hjälp av två medlemmar på plats gällande kontakt med lokalbefolkning, logistik
med mera. Något vi är väldigt tacksamma för och tycker är oerhört roligt!
Malamuteveckan ser ut att bli en fullbokad och välbesökt arrangemang som vi ser framemot.

5. Klubbens ekonomi
Klubbens bokföring för 2015 ska vara revisorn tillhanda för granskning senast 11/1. Kassören
är informerade sedan tidigare om tidsfristen.

6. Övrigt
Inga övriga frågor

7. Nästa möte
Måndag 11 januari 20.00
Sekreterare Sandra Tellström

8. Mötet avslutas
Ordförande Michelle Ohlsson avslutar mötet.

Sekreterare Sandra Tellström

____________________

Justerare Therese Lindman

____________________

Sekreterare Sandra Tellström

