SPHK rasklubb för Alaskan Malamute
Styrelseprotokoll
Datum: 2015-05-25 M.O.
__________________________________________________________________________
Närvarande: Michelle Ohlsson, Frida Björcman, Ida Thörnwall, Therese Lindman.
Frånvarande: Birgitta Karlgren, Sandra Tellström
1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat av ordförande Michelle Ohlsson
2. Val av sekreterare och justerare
Michelle Ohlsson väljs som sekreterare. Frida Björcman väljs till justerare.
3. Årets träffar
Inbjudningar för sommarträffen, malamutespecialen samt björnrundan är skickade
till Polarhunden som utkommer i slutet på juli. Inbjudningarna kommer även att
läggas upp på hemsidan och i Facebookgrupperna: medlemmarnas sida och klubbens
officiella sida.
Eventsidor på Facebook ska skapas för respektive arrangemang.
4. Arbetshelg
Styrelsen inväntar svar från förtroendevalda för att besluta om datum.
5. Fråga om certifikat utdelning på utställning
En önskan om att se över reglerna för utdelning av cert på utställning har lyfts av en
medlem. Förslaget medlemmen lyft fram innebär att man kan ta cert innan hunden
har godkänt dragprov men det kan inte utnyttjas för championat innan hunden klarat
ett dragprov. För att en regeländring skall ske så görs det enligt följande process.
Frågan bör tas upp på rasklubbens medlemsmöte för diskussion och eventuellt röstas
kan vara aktuellt. Om det är majoriteten av medlemmarnas önskan att det sker en
ändring i reglerna lyfts frågan till SPHK och övriga rasklubbar. Om rasklubbarna är
överens kan en ändring göras i förslaget till meriteringsreglerna som skickas till SKK.
Sedan är det SKK som godkänner regeländring. Då förslagen för meriteringsreglerna
2017 redan är så långt fram i sin process så är det mer eller mindre omöjligt att få till
en ändring inför 2017. Men då detta verkar vara en fråga som flera medlemmar har
tankar om så är föreslår vi att det kommer till diskussion på medlemsmötet på
malamutespecialen. Alla medlemmar som vill vara med och diskutera frågan är varmt
välkommen till mötet och det är även möjligt att lämna in skriftliga synpunkter om
man ej kan närvara.
6. Inspirationsfilm
Några bidrag har kommit in men styrelsen vill uppmana fler att skicka in tips och råd.

7. Polyneuropati registrering
Styrelsen kan gladeligen meddela att SKK har godkänt att registrering av resultaten
ifrån polyneuropatitester kommer genomföras.
8. Övrigt
Det har kommit in en del e-postadresser till epostlistan. Styrelsen ska fortsätta att
informera om att möjligheten finns att få information via mail.
9. Nästa möte
23 juni. Klockan 19.30
10. Mötet avslutat
Mötet avslutas av ordförande Michelle Ohlsson.
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Justerare Frida Björcman

Datum

