Protokoll Siberian Husky skypemöte 27/11-2014
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Närvarande: Camilla Eklund Engvall, Alf Hallén, Lisbeth Brax Olofsson, Pernilla
West, Marie Israelsson, Anita Mortensson
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1. Mötet öppnades
2.
3.
4.
5.
6.

!
Adjungerad ordförande Alf Hallén
!
Sekreterare Camilla Eklund Engvall
!
Justerare Anita Mortensson
!
Fastställande av dagordning
!
Föregående protokoll lästes upp av Camilla
!

7. Mötesteknik
Ordförande fördelar ordet framförallt i möten via skype eller telefon.
Ordförandets ord avgör om en röstning blir jämt fördelad tex 2 röstar på
en sak och 2 röstar på en sak då avgörs frågan av ordförandets röst.
Dagordning ska alltid finnas med följande punkter:
Mötets öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av justerare
Punkter som behöver tas upp
Nästa möte
Övriga frågor
Mötets avslutande
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8. Meriterande tävlingar
Styrelsen beslutade om att Lisbeth ska få hjälp av en person i arbetet
som tävlingssekreterare, då det är mycket att göra för en ensam
tävlingssekreterare. Styrelsen tog beslut om att lägga ut annons på
hemsidan och söka en medhjälpare till meriteringssekreteraren, Pernilla
fick uppdraget att göra en mall på annons som cirkulerar inom styrelsen
innan den läggs ut på hemsidan.
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9. Meriterande tävlingar vintern 2015

Protokoll Siberian Husky skypemöte 27/11-2014
*Polar Distans 300 och 160 v.10 medel och långdistans
*Polarhundsmästerskapet i Orsa 31/1-1/2-2015 sprint och medeldistans
*Bäver Open/ SM sprint och medeldistans tillika rasmästerskapet
19-21/3-2015 sprint, medel, långdistans
*Västras vinter race i Nornäs 24-25/1-2015 sprint och medeldistans
*Amundsen race 21-23/2 långdistans SM
SPHK ÖNs ansökan avslås pga för få startande, baserat på antalet
deltagare tidigare år. Anita fick i uppdrag att meddela SPHK ÖN beslutet.
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10. Övriga frågor
Hemsidans upplägg diskuterades att vi bör ha en flik med meriterande
tävlingar och en flik för Siberian Husky cupen.
Anita kontaktar Amundsen och Polar Distans och meddelar att de blir
meriterande.
Frågan diskuterades: om vi inte finner en medhjälpare till
tävlingssekreteraren hur gör vi då? I så fall måste styrelsen gå in och
hjälpa till tills vi finner en medhjälpare.
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11. Mötets avslutande
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