SPHK rasklubb för Alaskan Malamute
Styrelseprotokoll
Datum: 2016-01-27
Närvarande: Michelle Ohlsson. Sandra Tellström. Frida Björcman. Ida
Törnwall.
Frånvarande: Therese Lindman
1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppet av ordförande Michelle Ohlsson

2. Val av justerare
Frida Björcman

3. Malamuteveckan

o

En facebookgrupp skapas för att samla deltagarna och via denna enkelt kunna
kommunicera inför träffen/veckan kring frågor och liknande som kan dyka upp.

o

DP10, domare för dragprovet är Karina Andreasen. Spåren kommer klubben köpa in
som tjänst till förmånligt pris från lokal person.

o

Middagar kommer lagas av deltagarna där man ingår i ett matlag en kväll vardera.
Matlaget får råvaror och ett enkelt recept att tillaga. Råvarorna inhandlas på Ica i
Mörsil, där rasklubben har fått 10% rabatt på hela köpet.

4. Årsmöte
a.i. Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Budget 2016, Rapporter
Dokumenten är färdigställda och kommer senast fredag 29 januari läggas
upp på hemsidan.
5.

Glaverdraget

Det verkar vara ett stort intresse för Glaverdraget vilket givetvis känns väldigt roligt! Detta
kräver dock några fler funktionärer än ursprungligen planerats. Funktionärer kommer
efterlysas av styrelsen på hemsida och Facebookgrupp – ett perfekt tillfälle att bidra lite
med sin tid till klubben!
Arbete med att söka sponsring till prisbord kommer göras under februari månad.
6.

Valberedningen - vakanta poster

Det saknas ännu personer till vakanta poster, detta är givetvis ett brådskande ärende då det
är av största vikt att få en fulltalig styrelse nästkommande år. En efterlysning av intresserade
till att delta i styrelsen kommer att göras av valberedningen inom kort.
7.

Avelsrådet/styrelsen

Sekreterare Sandra Tellström

Styrelsen har diskuterat ett förslag inspirerat av Grönlandshundsklubben där man helt
enkelt tar bort avelsrådet och istället knyter ”rådgivare” till rasklubben. Dessa rådgivare
fungerar som ett ”Råd” genom att delge deras erfarenhet och kunskap inför att styrelsen
behöver ta beslut inom avelsfrågor. Styrelsen kan när de är i behov kontakta dessa rådgivare
för att samla in deras tankar och förslag.

Rasklubbens huvudsakliga syfte är att ansvara för rasen och det innefattar framförallt
avelsfrågor. Det blir därför ganska märkligt när man lägger ut det ansvaret utanför styrelsen.
Istället kan en arbetsbeskrivning åläggas en ledamot som innefattar att vara ”statistik
ansvarig”, dvs. samla in och föra statistik kring hälsa och avel. På webbansvariges
arbetsbeskrivning tillkommer uppgiften att vara valpförmedlare och kontrollera att de
valpkullar som av uppfödaren önskas ligga på hemsidan lever upp till de krav satta av
rasklubben för förmedling.

På det här sättet effektiviserar vi arbetet inom rasklubben och använder oss av de erfarna
personer som finns som medlemmar i rasklubben genom att de agerar rådgivare. Att vara
med som rådgivare är öppet för alla och man anmäla sitt intresse oavsett tidpunkt under
året. Som rådgivare har man inget beslutsfattande utan man bidrar med sin kunskap,
erfarenhet och rådgör i specifika frågor. Detta kan styrelsen använda sig av för att sedan ta
ett välgrundade beslut.

En motion för detta kommer att göras av sittande styrelse till årsmötet.

8.
SPHK organisations översyn
SPHK står inför att eventuellt göra en organisationsförändring, och det har därför tillsatts en
arbetsgrupp för detta som har arbetat fram olika förslag. Dessa förslag har skickats till
rasklubbarna på remiss. Dessa förändringar påverkar givetvis vår rasklubb och därför
uppmanar styrelsen medlemmarna att granska förslagen och höra av sig med sina åsikter
och tankar. Det kommer att via hemsidan finnas en länk till dessa olika förslag. Detta
kommer även att ”flaggas” för via Facebooksidan.
Detta kommer även att vara en punkt på årsmötet för att gemensamt kunna diskutera och
bolla idéer.

9. Övrigt
Birgitta Karlgren har valt att lämna styrelsen.

10. Nästa möte
17 februari 20.00
11. Mötet avslutas
Ordförande Michelle Ohlsson avslutar mötet.
Sekreterare Sandra Tellström

Sekreterare Sandra Tellström

____________________

Justerare Frida Björcman

____________________

Sekreterare Sandra Tellström

