Svenska Polarhundklubbens rasklubb för siberian husky

Protokoll styrelsemöte via Skype 20150511
Närvarande: Camilla Eklund Englund, Helle Bulow Sörensen, Jenny Larsson, Jens Lindberget, Pernilla
West, Charlie Lundgren och Agneta Henriksson.

§1

Mötet öppnades av Camilla.

§2a

Agneta valdes att justera protokollet jämte ordförande och sekreterare.

§2b
Föregående mötesprotokoll, det konstituerade lästes upp och återkopplades av
Helle och Camilla.
§3
Jenny lämnade en ekonomisk rapport. Ekonomin är stabil. För närvarande finns
39720 kr i kassan, i den summan ingår deltagaravgiften till seminariet som anordnas i juni i
Mariestad (ca 17000 kr).
§4
Meriteringsreglerna: Vi diskuterade de nya meriteringsreglerna då Camilla fått in en
förfrågan från medlemmar om dessa. Camilla tar kontakt med Marie Israelsson och Nisse
Uppström som är delegerade av styrelsen att sköta detta arbete.
Meriteringsdomare: Camilla tar kontakt med Alf Hallén och Anita Mortensson och följer
upp arbetet runt SPHK meriteringsdomare. Vi har förslag på medlemmar som vill utbilda
sig till detta. Det borde synas t.ex. på SPHK hemsida vilka som idag är utbildade till
meriteringsdomare, för att underlätta vid ett tävlingsarrangemang.
§5
Styrelsen ska utarbeta en arbetsordning för styrelseposterna och våra uppdrag.
Jenny har tidigare skickat ut en bok om föreningsteknik till alla nuvarande i styrelsen. I den
boken finns ett förslag på hur vi kan skapa en arbets och deligeringordning. Vi skapar ett
Google Drive dokument inom styrelsen och arbetar vidare. Var och en i styrelsen
specificerar sin uppgift inom tidsram fram till nästa möte. Detta ska sedan bli synligt på
hemsidan och underlätta för medlemmar att ta kontakt med rätt personer.
§6
Avelsrådet: Pernilla avsäger sig uppdraget. Jens tar huvudansvaret och sätter sig
in i arbetet. Börjar med RAS och enkäten som låg ute på hemsidan under hösten 2014. Vi
försöker rekrytera fler in i avelsrådet. 3 personer vore minimum.
§7
Valp och omplaceringsförmedlingen: Charlie har inlett ett samarbete med Ann
Wessman. Charlie har tagit fram två webbaserade formulär som ska användas vid
utnyttjande av denna medlemstjänst istället för mail.
§8
Styrelsens vision: Bordläggs till nästa möte. Styrelsen ges i uppdrag av ordförande
att fundera mer kring detta till nästa möte.
§9
Facebook (Fb) “Gilla sida”: Styrelsen ställer sig bakom en Fb gillasida som är
direkt länkad till hemsidan. Fb sidans syfte är att nå en större målgrupp och styra siberian
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husky intresserade till vår hemsida. Charlie pratar med webmaster Dalia om uppstarten
och delegerar Dalia att sköta den. Admin blir Dalia, Charlie och Helle.
§10
Tidsramar för våra möten och mötesteknik: Alla överens om att detta är ett bra
förslag. Gärna möte ofta och kort. Ca 11,5 tim. Bra att bestämma två möten framåt.
Mötestid start kl. 20,00 varje gång.
§11a Rasspecialen i samarbete med SPHK Nedre Norra i november 2015: Camilla
delegeras att ta fram ett förslag till nästa möte.
§11b Nya utställningsansvariga: Victoria Ryytty och Agneta Henriksson väljs. Viktoria är
anmäld till en CUA kurs 3031/5 i Överkalix. Agneta har sedan tidigare utbildningen som är
ett krav från SKK.
§12
Arbetshelg: Alla i styrelsen lägger in två förslag på datum i vår egen fb grupp för
styrelsen när en träff är möjlig för dem. Träff ska ske innan 1/9. Helle och Pernilla kollar
plats vi kan träffas på fredag  lördag eller lördag  söndag.
§13a Övriga frågor:
SPHK årsmöte: Jens åker.
Gamla protokoll skickas av Camilla till Jens som följer upp dessa.
§14

Nästa möte: 8/6 kl 20,00, prel. kommande möte 6/7 kl. 20,00.

Sekreterare Pernilla West

Ordförande Camilla Eklund Engvall

Justerare Agneta Henriksson
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