SPHK rasklubb för Alaskan Malamute
Dagordning Datum 04-07-2016
__________________________________________________________________________

 Mötets öppnande
Ordförande Michelle Ohlsson öppnar mötet.

 Val av sekreterare och justerare
Sekreterare Michelle Ohlsson.
Justerare Fanny Wallerud

 Klubbens ekonomi
Dagssaldo på klubbens konto är 78.862,50 kr
Pärmen som skulle skickas till Karina har av okänd anledning inte kommit fram utan
skickats tillbaka till Ida. Pärmen ska postas på nytt men med möjlighet att spåra den.

 Arbetshelg
Klubbens arbetshelg blir 5-6 augusti, Sulviken. Medlemmar som önskar att något ska
tas upp på arbetshelgen är varmt välkomna att höra av sig. Styrelsen bjuder även in
de medlemmar som vill hjälpa till under något av hösten/vinterns arrangemang att
delta. Under arbetshelgen kommer inbjudan till björnrundan samt
malamutespecialen med mera att skapas tillsammans med budget för alla
arrangemang. Det största planeringsarbetet kommer även äga rum denna helg.

 Meriteringsreglerna
Representanter ifrån SPHK har haft ett möte med SKK för att diskutera
meriteringsreglerna och komma till en gemensam lösning.
En ihopslagning av klasserna efter målgång kommer inte accepteras. SKK menar att
tillåter man sammanslagning av klasser i efterhand så ändras förutsättningarna även
för de klasser som i sig har ett meriterande underlag, vilket kan leda till
orättvisor. Och det är sant och jag tror vi får acceptera den punkten. Men vi fick
behålla räddningsplankorna med minsta km/h om det blir för få fullföljande.
SKK anser att grönlanshund och malamute har för höga krav på en PDP-titel
(polardragprov) vilket motverkar syftet att vara en inkörsport i meriteringsvärlden
och gör det förlikt våra championatregler. SKK önskar att man tar bort kravet på att
det ska ske över två säsonger samt godkänna 2:a pris som underlag.
Styrelsen är överens om att ta bort kravet på att proven måste göras över två

säsonger.
I kraven står det för AM PDPtiteln att det ska vara tre 1:a eller 2:a pris. Därmed
borde även 2:a pris godkännas. Styrelsen undrar då om detta är något som behöver
ändras.
Oavsett så är styrelsen överens om att det räcker med 2:a pris på proven.
Samojed har även infört övergångsregler för att man ska kunna tillgodgöra sig
tidigare dragmeriter i championaten. SKK undrar varför vi övriga raser inte har det
också.
SPHK har gjort ett förslag på hur dessa skulle se ut:

Styrelsen godkänner förslaget.

 Uppföljning
o

Klockor och nummerlappar. Sandra har kikat på alternativ och kommer
meddela kostnad och sedan lägga en beställning.

o

The great alone. Styrelsen ska höra bland medlemmar om intresse för filmen
finns.

o

Aktivitetsportalen. Aktivitetsportalen har startats och den har börjat
användas om än sparsamt. Styrelsen hoppas att fler ska börja använda den så
vi får ett aktivt forum.

 Polarhunden
o

Nummer 4: Manusstopp 19 aug. Utkommer v. 40 (första veckan i oktober)

Annonser kommer att finnas med för:
o

Björnrundan

o

Malamutespecialen

o

Snöträffen

o

Blänkare Malamuteveckan

Dessa annonser skapar under arbetshelgen.

 Snöträffen
S-O Larsson har gjort ett stort förarbete inför Snöträffen och de stora bitarna är
lösta. Arrangemanget kommer att börja marknadsföras inom kort.

 Övriga frågor
 Nästa möte
o

Arbetshelgen

 Mötets avslutande

