SPHKs rasklubb för Siberian Husky
Protokoll vid styrelsemöte via Skype 20151021
Närvarande: Camilla Eklund Engvall, Agneta Henriksson, Helle Sörensen, Charlie Lundgren, Pernilla
West.
Jenny Larsson ansluter vid punkt 8.
1.

Mötet öppnas.
Camilla öppnar mötet.

2.

Val av justerare.
Charlie väljs att justera jämte ordförande.

3.

Uppföljning av föregående mötesprotokoll.
Följer upp tidigare beslut. Allt ok.

4.

Fastställande av dagordningen.
Fastställs med tillägg av 15 a, b och c.

5.

Styrelsearbetet vidareutveckling.
Alla ska vara förberedda och pålästa på sina uppdrag och inför alla möten. De som har uppdrag
kopplat till en punkt på dagordningen ska vara förberedd att informera om detta på våra möten.

6.

Ekonomisk rapport.
Rapport från Jenny att 
32000kr finns på kontot. Kort och Swisch är beställt igår.

7.

Rapport från valp och omplacering.
Ann rapporterar att en text försvunnit på hemsidans valphänvisnings sida om tidsbegränsning
för valpkullar. Charlie och Ann får i uppdrag att formulera text om lämplig tid för de kullar som
ligger ute på sidan. Texten skickas till webmaster Dalia som lägger ut den.

8.

Rapport från tävlingsansvarig.
Prel. meriterande tävlingar vintern 2016, kan ev. bli ev. förändringar utifrån
tävlingsarrangörerna..
Långdistans: Tobacco Trail (Kiruna 1820/3), Beaver Trap Trail lång (Norråker 31/32/4),
Polardistans (Särna v.10).
Medeldistans: Vildmarksracet 2 x 6 mil (Nornäs 1617/1), Polardistans 160 (Särna v.10),
Polarhundmästerskapet (PM) (Norråker v. 5), SM (Gafsele 1214/2), KM Kiruna ?
Sprint: PM Norråker, SM Gafsele, KM Kiruna?
Agneta och Helle undersöker vad som gäller runt SPHK meriteringsdomare, vem är ansvarig att
denna är på plats när det gäller tävlingar utanför SPHK. Vem står för kostnader osv?

9.

Avelsrådet 
(rekrytering och arbetet med avelsrådet).
Matti Holmgren är tillfrågan och har tackat ja att ingå. Även två andra tillfrågade. Svar till nästa
möte. Camilla kommer att vara en länk mellan avelsrådet och styrelsen.

10. Rapport från utställningsansvarig.
Ansvarig Victoria sätter sig in i programmet Katalog för PC och till Sollefteå för att delta i
utställningen där och lära sig mer.

11. SHcupen, diplom, utdelning, priser.
Delas ut på dagen eller kvällen vid inoff. rasspecial i Sollefteå, beror på antalet deltagare på
middagen. Camilla kollar upp ang. diplomen med Josefine Andersson som gjorde dem ifjol.
Även koll, göra iordning presentkorten.
12. SHcup på barmark för att få fler att arbeta inom drag med sina hundar.
Förslag från medlem. Bordläggs pga av tidsbrist. Fortsatt diskussion i vår fb grupp fram till nästa
möte.
13. Ras broschyr.
Beslut om att vi köper in 500 st till att börja med. Blomyard Print och Web i Strömsund ordnar
med layout och tryck. I syfte att sprida information om rasen på mässor och våra arrangemang.
14. Förfrågan från Norsk siberian husky klubb om utländsk förare
.
Frågan har varit uppe i liknande ärende 2012. Camilla besvarar detta.
15. Övriga frågor.
a) Ungdomsstipendiet  inget förslag har inkommit till styrelsen. Därav utses ingen stipendiat
detta år.
b) Rasmästerskapet 2016  utses till nästa möte.
c) Siberian husky cupen  tre tävlingar utses på nästa möte.
16. Datum och plats för årsmötet 2016.
Mötet ska hållas vid ett arr. där det kan tänkas att så många medlemmar som möjligt. Plats och
tid bestäms till nästa möte.
17. Nästa möte.
19/11 kl. 20,15. Påföljande möte: 9/12 kl. 20,00.
18. Mötet avslutas 
av Camilla.

