Svenska Polarhundklubbens rasklubb för siberian husky
Protokoll vid styrelsemöte via Skype 20150706
Närvarande: Camilla Eklund Engvall, Helle Bulow Sörensen, Agneta Henriksson och Pernilla West.
§1. Mötet öppnas. Ordförande Camilla öppnar mötet.
§2. Val av justerare. Helle väljs att justera protokollet.
§3. Uppföljning av föregående mötesprotokoll. Pernilla läser upp.
§4. Fastställande av dagordningen. Ok, punkt 13 b tillkommer under övriga frågor.
§5. Ekonomisk rapport. Jenny rapporterar via mail att: 24461 kr finns i kassan. Seminariehelgen i
början av juni 2015 gav en vinst på ca 3000kr. Jenny inkommer med en resultatkalkyl över
seminariet när sista utbetalningen är gjord.
§6. Rapport från tävlings ansvarig. Helle och Agneta ska göra ett utskick till klubbar (skickas till
ordförande som får vidarebefodra detta) per mejl, en annons i Polarhunden och lägga detta på
vår hemsida. Vi vill med detta begära in intresseanmälningar från klubbar om att ha sina
tävlingar som meriterande. Vårt förslag just nu är att senast 1/10 få in svar, för att vi ska kunna
bearbeta detta i styrelsen under oktober månad och sedan från ca 1/11 2015 presentera vilka
tävlingar som blir meriterande under säsongen 2015/2016.
§7. Rapport från utställnings ansvarig. Inget att rapportera.
§8. Rapport från avelsrådet. Ansvarig inte närvarande men Pernilla rapport om sin kontakt med
SKK avdelning Hälsa och avel. Karin Drotz är huvudansvarig där och är på semester men vi får
preliminärt besked att vårt RAS ska vara reviderat till senast 2017. Senaste revidering
fastställdes 2012 och det går därefter i 5 års perioder.
§9. Rapport från valp och omplacering. Ansvarig inte närvarande.
§10.

Digitalisering av arkiv, intressekoll hos styrelsen. Diskuteras vidare på arbetshelgen.

§11.
Domarkomprendiumet. Norsk siberian husky klubb (NSHK) vill köpa vårt
domarkomprendium för att kunna använda på sin domarkonferens som går i november 2015. Vi
diskuterar hur vi ska kunna sälja detta till NSHK på bästa sätt. Camilla har kontakt med en
advokat som ska hjälpa oss att skriva ett kontrakt med NSHK hur de ska få använda vårt
material.
Vårt förslag vid mötet är att: D
e får använda detta i utbildningssyfte och vid deras
domarkonferens, orginalet finns hos oss,vi har copyright, de får inte vidareförsälja materialet, vi
ska godkänna översättning och slutprodukten, det är ok att de byter ut vissa bilder om de vill
visa upp passande norska hundar i sitt material istället. Vi ska godkänna det färdiga materialet
hos dem.
Vidare beslutgång: 
Camilla pratar med advokaten om hur kontraktet ska formuleras på bästa
sätt enligt vårt förslag ovan och återkopplar sedan till oss andra snarast när hon har ett färdigt
förslag. Vi tar sedan ett beslut.

Justeras:

/sek.

/ordf.

/just.
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§12.
Nya SPHK meriteringsreglerna förslaget revision. Camilla har pratat med Marie och hon
hänvisar att allt som Nisse och Marie fått in ligger på hemsidan. Reglerna ska ut på en slutgiltig
remiss i juni 2015 enligt SPHK ordförande Alf Hallen. Detta har vi inte fått ännu av SPHK
centralt, men inväntar detta och sedan kommer vi att ge medlemmar möjlighet att ge sina
synpunkter en sista gång. Detta kommer läggas ut på vår hemsida. Fastställa datum. Slutgiltigt
meriteringsförslag ska vara inskickat till SKK senast 31/12 2015.
§13.

Övriga frågor
a) SPHKs arbetshelg 2223/8 2015. Vi fick sent veta om när SPHK har sin arbetshelg, vilket vi
upplever som ett problem. Olyckligtvis hade vi redan tagit ett beslut att vår arbetshelg skulle
genomföras denna helg. Vi utser Jenny Larsson som representant för vår klubb på SPHK
arbetshelg. Camilla kommer att framföra klagomål till SPHK Au (Alf Hallen) att vi upplever att
information från dem är bristfällig och skickas ut med väldigt kort varsel, vilket blir ett problem för
oss underklubbar.

b) Vår arbetshelg. Helle och Pernilla presenterar ett förslag att vi ska vara i Strömsund, Jämtland.
Boende hyrs på Strömsunds camping och arbetslokal på Folkets Hus. De som kommer droppar
in på fredag eftermiddag och kväll och ansluter sig. Under lördagen arbetar vi med aktuella
frågor. Avslutar lördag eftermiddag/ kväll. De som behöver kan sova över till söndag. Pernilla
gör ett utkast till inbjudan och vi skickar detta till berörda snarast. Boende och lokal prel. bokas
imorgon 7/7 av Pernilla.
§14.
Nästa möte är arbetshelgen 2122/8. Resterande möten för verksamhetsåret beslutar vi om
preliminärt på arbetshelgen.
§15.

Mötet avslutas. Camilla avslutar.

Sekreterare Pernilla West

Ordförande Camilla Eklund Engvall

Justerare Helle Bulow Sörensen

2

