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Protokoll styrelsemöte rasklubben siberian husky 20140919
Deltagare: Anita Mårtensson, Marie Israelsson, Jenny Larsson, Pernilla West
Gäst: Valpförmedlare Ann Wessman
1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande: Anita
3. Val av sekreterare: Marie Israelsson
4. Val av justerare: Jenny Larsson
5. Godkännande av dagordningen: Ja.
6. Rapport från kassören Jenny. Avvaktar till nästa möte då rasspecialen är avklarad.
7. Meriterande tävlingar: Anita har skickat ut förfrågan till alla distrikt. Mälardalen ska inte
arrangera något. Västra ska arrangera i Lekvattnet 24‐25 januari. Reservplats i Nornäs.
Freddie Åkerlind domare. Har ej fått svar från Gävle Dala och Nedre Norra.
Styrelsen föreslår följande tävlingar blir meriterande:
‐ Vildmarksracet i Nornäs 16‐17 jan medeldistans.
‐ Lekvattnet 24‐25 jan sprint och medel
‐ Polarhundsmästerskapet i Orsa 31jan‐1feb sprint och medel (Gävle Dala)
‐ Amundsen race 21‐23 feb långdistans (SM)
‐ Polardistans v 10 medel och långdistans
‐ Beaver Trap Trail/Bäver Open, sprint, medel, lång
Detta betyder: sprint‐tre tillfällen, medel‐fem tillfällen, lång‐tre tillfällen.
Om Nordic Open arrangeras i Åsarna kan den tävlingen också bli meriterande. Beslut om det
tas senare.
Styrelsen skickar information till alla arrangörer om detta. Samt frågar arrangören till
Amundsen och Beaver Trap om de kan tänka sig att tävlingen är meriterande för siberian
husky.
Beslut tas att följande tävlingar blir meriterande då vi vet att arrangören godtar det:
Vildmarksracet, Lekvattnet, Polarhundsmästerskapet och Polardistans.
8. Meriteringsdomare. SH‐klubben försöker hitta en representant som kan gå utbildningen. Fler
meriteringsdomare behöver utbildas. Tas upp på medlemsmötet på söndag 21 sep.
9. Lista på exteriörsdomare skickar Pernilla skickar till SPHK:s sekreterare.
10. Regler SH‐cupen: Marie skickar förslaget till styrelsen och beslut tas på nästa möte. Några
förtydliganden och tillägg föreslås.
11. Information om meriteringsöversyn: Tas upp medlemsmötet. Sammanställs och styrelsen
diskuterar detta på nästa möte innan 8 nov då SPHK‐meriteringsgrupp ska ha möte.

12. Rapport från valpförmedlingen Ann Wessman. Önskar att fler använder sig av
valpförmedlingen. Finns inget bra forum för att sälja vuxna hundar. Föreslår att det borde
finnas en köp‐ och säljsida av hundar på rasklubbens hemsida. Vad säger SPHK:s webpolicy
om det? Marie kollar vidare. I Polarhunden har Ann Wessmans namn på rasklubbens sida
försvunnit. Ann ber Mia på Polarhunden att lägga in kontaktuppgifterna igen.
13. Nästa möte 29 oktober kl 19.30 skypemöte.

Anita Mårtensson

Jenny Larsson

Ordförande

Justerare

