
SPHK rasklubb för Alaskan Malamute 
Bilaga styrelseprotokoll  Datum: 2014-11-26  

Embe  

 

Sekreterare: Emelie Bengtsson 

Närvarande: Christer Afseer, Daniel Kaar, Emelie Bengtsson, Birgitta Karlgren, Torbjörn Tellström, 
Annelie Carlsson (till och från pga dålig uppkoppling) 

Frånvarande: Sarah Thorsell,  

1. Mötets öppnande 
Mötet förklaras öppnat av mötesordförande Christer.  
 

2. Val av sekreterare och justerare 
Till sekreterare väljs Emelie och till justerare Daniel. 

 
3. Föregående protokoll 

Huvudbilden på OM på SPHKs sida skall uppdateras, Christer ordnar det.  
 

4. Rapport  
a) Möte med centrala meriteringsgruppen 

Daniel gav en uppdatering om diskussionerna som fördes på mötet. 
Meriteringsgruppen lämnar synpunkter till den centrala gruppen inom närmaste 
dagarna. SPHK lämnar sedan ett förslag till rasklubben som skall presenteras för 
medlemmarna och tas upp på årsmötet. 
Förslaget kommer att läggas upp på hemsidan och diskussioner får föras på 
klubbens forum.  

b) Meritering – utställning 
Diskussion om dagens krav på minst dp60 för att få ut ett svenskt 
utställningschampionat. Annelie vidarebefordrar input från medlemmar till 
meriteringsgruppen och lyfter frågan på årsmötet. Emelie kollar med Linda 
Almqvist vad som gäller för utländska bruksmeriter för att ta svenska cert.  

 
5. Utvärdering specialen 

Fredag:  
Lite förvirring gällande vikterna för en-spann och två-spann. Hur gör vi för att öka 
intresset och få fler att ställa upp? 
Lunchen fungerade bra.  
Rasträffen – våra åsikter går något isär om man kan lägga in mer tid till rasträffen eller 
om det blir för mastigt med längre tid. Avelsrådet fick för lite tid.  
 
Lördag: 
Utställningen gick bra.  
Emelie upplevde att vi i år var få som hjälptes åt.  
Barnracet låg bra i tid, men skulle kanske ha annonserats bättre. 
Middagen på kvällen var trevlig och god stämning. Slumpmässig placering var bra för 
att blanda upp olika sällskap. Cateringen fungerade bra! Lottning på bordsplaceringen 
var uppskattat.  
 
Söndag:  
Medlemsmötet drog iväg något i tid då meriteringarna skulle diskuteras. Bra att vi 
avslutade i hyfsad tid för alla som skulle åka långt.  
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6. Snöträffen 2015 

Kommer 2015 att hållas i Sörsjön. En förutsättning är att snön kommer i tid. Spår dras 
vanligen av scooterklubben och hundkörarna i området. Vi behöver dock en back-up 
plan om det blir snöfall så att spåren behöver tryckas till dagen innan. Christer pratar 
med den lokala scooterklubben. Daniel ställer upp som tävlingsansvarig och Ninni 
Hjortvall ställer upp som domare. Märkningen behöver göras kvällen innan. Daniel 
kollar av med Irene Hansen som är koordinator. Marknadsföringen behöver lyftas upp 
igen.  

 
7. Malamuteveckan 2015  

Christer finns på plats onsdag-lördag. Verkar vara dåligt med anmälningar. Vid för få 
anmälningar kommer malamuteveckan att ställas in.  

 
8. Överlämnande till ny styrelse 

Då många ur styrelsen kommer att avgå behöver vi se till att överlämna till en ny 
styrelse på ett bra sätt. De som kommer att vara kvar är Birgitta och Annelie. Emelie 
skall försöka få hem sakerna till Annelie.  
Ett problem brukar vara för en ny kassör att få tillgång till de kontona. Sarah får i 
uppgift att ta fram en instruktion för hur man skall göra.  
Emelie tar kontakt med den nya sekreteraren för att stötta vad som behöver göras i 
uppstartsfasen.  

 
9. Övrigt 

 
a) Specialen 2015 

Domare behöver bokas. Ett förslag är Shilon Bedford och har blivit tillfrågad och 
var då villig att ställa upp om vi betalar resa och boende. Annelie pratar med 
Jennie och får i uppdrag att ta ytterligare kontakt med henne och tillfråga om hon 
fortfarande är intresserad. Vi behöver också ta kontakt med Lida. Annelie tar 
kontakt med dem. 
 

b) Försäljning av dekaler. 
Styrelsen beslutar att köpa in dekaler för 750 kr. Annelie och Gittan ansvarar för 
att administrera tills nya styrelsen tillträder. Dessa tar vi sedan med till våra träffar 
för försäljning.   

 
c) Facebook 

Vi beslutade på medlemsmötet att starta en facebook-sida för allmänheten och en 
stängd grupp för medlemmar. Detta skall sedan utvärderas vid årsmötet. Annelie 
startar den nya gruppen och kontaktar Tess Lindman för hjälp med arbetet att 
lägga upp den nya sidan. Vi har kvar facebook-gruppen under en övergångsperiod. 
Går den att ha vilande sedan fram till årsmötet? 

 
10. Christer avslutar mötet.  
 


