SPHK’s rasklubb för siberian husky.
Konstituerande styrelsesmöte 20150331
Mötet hålls via Skype.
Närvarande :
Ordförande: Camilla Eklund Engvall.
Ledamöter: Jens Lindberget, Jenny Larsson, Pernilla West och Helle Bülow Sörensen.
Suppleant: Charlie Lundgren och Agneta Henriksson.
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Mötet öppnas av Camilla
Helle valdes till sekreterare
Pernilla valdes till att justera.
Fastställande av dagordningen
a. Siberian husky cupen läggs tills under punkt 9 under webmaster.
b. Förteckning av klubbens inventering under punkt 10 d.
Val av kassör, Jenny väljas som kassör.
Val av sekreterare, Pernilla väljas som sekreterare.
Val av viceordförande, Jens väljs som viceordförande.
Val av firmatecknare, kassör Jenny Larsson och ordförande Camilla Eklund Engvall väljas till
firmatecknare var och en för sig.
Val av kommittéer/arbetsgrupper/kontaktpersoner:
● Avelsråd
: Pernilla West, Jens Lindberget och tänkt person tillfrågas. Jenny
Larsson kontakter vederbörande.
● Domarkontakt
: Annica Uppström väljas. Camilla meddelar Annica att hon är
valt till uppdraget.
● Materialförvaltare
: Jenny Larsson väljas till materialförvaltare där
klubbshoppen ingår.
● Meriteringssekreterare
: Andreas Sande väljas. Camilla meddelar Andreas att
han är valt till uppdraget. Ersätter tidigare tävlingssekreterare.
● Kontaktansvarig för dragtävling
: Helle Sörensen och Agneta Henriksson
väljas. Uppdragets utformning och namn kommer ses över vid kommande
styrelsemöte.
● Utställningsansvarig och rasspecialen
: Agnetha Henriksson väljas till
styrelsens kontakt till arrangerande distrikt 2015 SPHK NN, styrelsen ser över
om det kan finnas flera personer där kan var intresserade i att ingå i gruppen
för framtidiga uppdrag 2016-2017.
● Valphänvisare och omplaceringsansvarig
: Ann Wessman väljas till
uppdraget, Charlie anmäld intresse att delta i uppdraget. Camilla meddelar
Ann att hon är valt till uppdraget.
● Säsongsboken
: Ej klart, tas upp som punkt på nästa styrelsemöte.
● Representant SPHK’s valberedning
: Förslag framkommer och tänkt person
tillfrågas, Camilla tillfrågar vederbörande.

● Webmaster
: Dalia Ramström väljas. Camilla meddelar att hon är valt till
uppdraget.
● Siberian husky cupen
: Förslag på tänkt person framkommit, Camilla tillfrågar
vederbörande om uppdraget.
10. Styrelsesarbetet.
a. Facebook, för kommunikation inom styrelsen.
i. Styrelsen kommer överens om att upprätta en sluten Facebook grupp.
Pernilla startar upp den och bjuder in styrelsen.
b. Google drive.
i. Styrelsen kommer överens om att använda Google drive för
dokumentdelning. Camilla gör en enkel lathund och bjuder in styrelsen.
c. Föreningsteknik böckerna.
i. Jenny Larsson skickar ut föreningsteknik böckerna till
styrelsemedlemmarna.
d. Inventarielista.
i. Ny lista läggs upp i Google drive och förteckning av klubbens inventarier
registreras där.
11. Övriga frågor.
a. Pernilla tar upp frågan om vem som ska ansvara för att skriva i Polarhunden under
rasklubbens sida. Styrelsen beslutar att alla gör en kort presentation av sig för ett
samlad inskickning till Polarhunden. Skickas in av Camilla. Följande inlägg fördelar i
styrelsen på nästa möte.
b. Foto av styrelses medlemmar till webmaster, skickas till Dalia av respektive
medlem.
c. Styrelserepresentation på SPHK’s årsmöte 23 maj i Bollnäs, Jens utses att närvara
och anmäla sig till SPHK’s ordförande Alf Hallén.
12. Nästa möte.
a. Fastställas till måndag 11 maj kl. 20-22 via Skype.

Sekreterare vid mötet
Helle Bulow Sörensen
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