SPHK rasklubb för Alaskan Malamute
Styrelsemötesprotokoll, Arbetshelg
Datum: 2016-07-18
Närvarande: Michelle Ohlsson. Therese Lindman. Ida Törnwall. Fanny
Wallerud. Sandra Tellström. Frånvarande: Frida Björcman
1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppet av ordförande Michelle Ohlsson

2. Val av sekreterare
Sandra Tellström

3. Justerare
Therese Lindman
4.
Kommande träffar
Vi hjälps åt! Styrelsen kommer under kommande träffar behöva hjälp från medlemmarna för
att genomföra eventen. Det är vi alla som gör klubben och ser framemot att tillsammans
med er medlemmar göra kommande säsong.
Kanske man ska följa med en familjemedlem som ska köra era hundar, eller så är man
nybörjare och vill lära sig mera? Det är ett toppentillfälle att vara med och bidra till klubbens
aktiviteter. Vid varje träff finns angett hur många funktionärer som behövs samt sista
anmälningsdatum.
Tyvärr är det så att om styrelsen inte får hjälp med att fylla utlysta funktionärsposter så
kommer det att leda till att träffarna ställs in.
a. Björnrundan 14-16 oktober
Björnrundan kommer att vara på samma ställe som förra året, Kalix byn utanför
Lillhärdal. En mysig, trivsam vildmarksbyn mitt ute i skogen. Distansen är 37km och
efter önskemål kommer vi i år kommer vi att köra banan åt andra hållet.
Annonsen är klar, skickas till Polarhunden för publicering. En Facebook eventsida
släpps inom kort. Eventet marknadsförs via hemsida och Facebook.



Boendekostnad: en natt 250kr, två nätter 400kr
Deltagare/start avgift: föranmälan 200kr, på plats anmälan 250kr
(då ingår startavgift, lunch, fika samt kolbulle middag).
Familjemedlem 100kr (då ingår lunch, fika samt kolbulle middag)

Funktionärer utöver styrelsen som krävs: Fyra funktionärer till checkpoint.
Sista datum för anmälan som funktionär: 30 september
b. Malamutespecialen 4-6 november
Årets special hållas i Åre kommun i Huså. Temat för malamutespecialen är
”Malamuteklubben 30 år”. Fredag kväll hålls barmarkstävling heat 1, lördag
utställning och medlemsmöte samt gemensam middag, söndag barmarkstävling heat
2.
Sekreterare Sandra Tellström

Funktionärer utöver styrelsen som krävs:
1 person till prisutdelare i utställningsringen
1 person till ”nisse” som ordna kaffe/mat till domare/sekreterare samt förser grillen
med råvaror
2 personer till sekretariatet
2 personer till grill och lotteri
2 personer städ av lokal söndag
Sista datum för anmälan som funktionär: 17 oktober

c. Snöträffen 6-8 januari
Tävlingsledare: Michelle Ohlsson. Snöträffen hålls på Överstbyn, 7 mil norr om Luleå.
Det kommer att erbjudas både DP10 samt DP60, även motionsklass. Kvällstid är det
gemensam tvårätters middag som behöver föranmälas till.



Middag: 235kr/person
Boende bokas själv hos: www.sorbyn.se alternativt www.valvtrask.se
Rekommenderas att bokas i god tid då efterfrågan är stor på dessa stugor

Funktionärer utöver styrelsen som krävs: Två personer start och mål/dag, två
personer chip och vägning/dag, fem vägvakter/dag
Sista datum för anmälan som funktionär: 27 december

d. Malamuteveckan, vecka 6 (4-11 februari)
Efter förra årets lyckade vecka i Grövelsjön är det givet att vi gör en repris på den!
Det uppskattade inslaget med gemensam matlagning återkommer också tillsammans
med gemensamma turkörningar och slädhundsskola för barnen. Nytt för i år blir att
vi kommer erbjuda ett DP60 (fredag-lördag) och ett DP10 (måndag). Årsmöte
kommer gå av stapeln fredag 19.00 den 10 februari. Ett paketpris på boende och mat
kommer presenteras inom kort och otroligt nog med en sänkning av pris från tidigare
år. Domare för DP10 är Freddie Åkerlind bokad.
Funktionärer utöver styrelsen som krävs:
Två personer start och mål/dag, två personer chip och vägning/dag
Sista datum för anmälan som funktionär: 20 januari
e. Glaverdraget (17-19 mars)
Glaverdraget planeras att genomföras med DP10 fredag den 17 mars och DP60 18-19
mars. Dock är meriteringen beroende av att en spår sektion tillsätts för att dra
spåren under säsongen. Fanny Wallerud tillsätts som sammankallande för att försöka
få ihop en sektion.

5.
Sponsorer
Therese Lindman rasklubbens sponsoransvarig. Sammankallande för att sammanställa och
samla in sponsring inför varje utställning/tävling/meritering.
Rasklubben kommer även att upprätta ett sponsoravtal med foderleverantör som
huvudsponsor för rasklubben.
Sekreterare Sandra Tellström

6.
Uppfödarträff – RAS 2017
En uppfödarträff planeras för 2017 under helgen 20-21 maj.
Personliga inbjudningar kommer att utgå till rasklubbens aktiva uppfödare.
7.
Valberedningen
Valberedningen underrättas om vakanta platser
8.
Arbetshelg SPHK
Therese Lindman, vice ordförande åker för att delta som representant från rasklubben
9.
Meriteringsregler
Översyn över sista versionen sänd från SPHK
10. Muggar, klockor och nummerlappar
Kommer införskaffas under hösten
11.

Mötet avslutas

Ordförande Michelle Ohlsson avslutar mötet.

Sekreterare Sandra Tellström
Justerare Therese Lindman

Sekreterare Sandra Tellström

____________________
____________________

