Protokoll styrelsemöte via skype 20140514
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Närvarande:
Anita Mortensson, Marie Israelsson, Lisbeth Brax Olofsson, Börje Jansson och
Camilla Eklund

!

1. Mötet öppnades
2. Ordförande: Anita Mortensson
3. Sekreterare: Camilla Eklund
4. Justerare: Marie Israelsson
5. Dagordningen fastställdes
6. Ekonomisk rapport
7. Rasspecialen Idre
Pernilla kom med en rapport via mail.
Diskuterades om att ta amerikanska domare till utställningen 2016.
Pernilla får undersöka kostnader kring att ta hit amerikanska domare.
Sponsorer fixade: Plus minus noll, Draghundcenter, CAMAS, Vintervisa,
Nymåmens atelje inköp till återförsäljarpris, Lupus hundfoder som
huvudsponsor. Beslut togs om att sponsorer får synas i katalogen och på
hemsidan.
Fråga från SPHK NN om samarbete 2015 Camilla diskuterar vidare om hur
allt kan lösas med Pernilla innan vi tar upp det i styrelsen. Inofficiell
utställning tycker vi inte är någon bra idé.
5st Glasmålade ljuslyktor inköpta till rasspecialen från Nymånens atelje,
beslut togs om att skänka en ljuslykta till Annika på Idrefjäll som tack för
gott samarbete.
Arbetshelgen alla mailar till Camilla när man kommer på punkter man vill ha
med, Camilla förbereder en punktlista.
8. Rapport från tävlingssekreterare
Diskuterades om hur vi gör med meriteringen på Amundsen öppen.
Styrelsen beslutade att lämna över frågan till SPHKs styrelse.
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9. Övriga frågor

a) Ny webmaster
Dalia Ramström har erbjudit sig och styrelsen godkänner detta och ser
det positivt att en ungdom vill ta uppdraget.
b) Anita rapporterade från SPHKs styrelsemöte 10-11/5.
c) Priser SH-cupen
Lisbeth har undersökt och kommer med förslag på ljuslyktor som plakett
från Nymånens atelje. Diskussion kring om alla första pristagare på SHcupen ska få en sån plakett. Styrelsen diskuterade kring att leta
sponsorer för att täcka kostnaden för plaketterna. Diskuterades att
CAMAS och Hedlunda Husky kan ställa upp med en liten summa vardera.
Tvåan och trean bör få något kanske en medalj. Det diskuterades om att
text bör finnas med på plaketten om SH-cupen, årtal mm. Lisbeth kollar
runt lite mer angående det vi diskuterat.
10. Nästa möte tisdag 17/6 kl: 20:00 via skype
11. Mötet avslutades och ordförande tackade för mötet
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