SPHKs rasklubb för Siberian Husky
Protokoll styrelsemöte via Skype 1/112015
Närvarande: Camilla Eklund Engvall, Agneta Henriksson, Helle Sörensen, Charlie Lundgren och Jenny
Larsson.
Adjungerad till mötet är: Andreas Sande, meriteringssekreterare för siberian husky och Alf Hallén,
ordförande SPHK.

1. Mötet öppnas.
Camilla öppnar mötet.
2. Val av justerare.
Helle väljs till justerare.

3. Val av sekreterare
Charlie väljs till sekreterare.

4. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställs.

5. a) Meriterande tävlingar 2016
I dagsläget är följande meriteringstillfällen klara:
Dragprov 250+
:
Polardistans 300km

Dragprov 20+
:
Polardistans 160km (Särna 811 mars),
Vildmarksracet 2 x 6 mil (Nornäs 1617 jan.)
Polarhundsmästerskapen (Norråker 67 feb.)
I dagsläget väldigt begränsad tillgång till tävlingar anordnad inom SPHK vilket ger ändrade
förutsättningar för Rasklubben att erbjuda meriteringstillfälle. Det krävs närvaro av
meriteringsdomare och arrangör u
tan för
SPHK är inte alla gånger beredd att stå för
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ytterligare kostnaden till meriteringsdomare. Styrelsen har diskuterad flera möjliga
meriteringstillfällen men med begränsade ekonomiska möjligheter att ersätta
meriteringsdomare lyftas frågan även med SPHK, se punkt 5 b.

b) Meriteringsdomare, vem står för kostnaden?
Ekonomisk diskussion i samråd med Alf Hallén, SPHK.s ordförande. En potentiell lösning är
att utbilda fler meriteringsdomare, två tilltänkta domare kommer tillfrågas. Fortsatt diskussion
sker efter SPHK:s styrelsemöte den 2122/11. Vi diskuterade även frågan med Alf om
Rasmästerskapet förläggs på en extern klubb kan då klubben få förlustgaranti.

c) Övrigt kring meriterande tävlingar
Vildmarksdraget har anmäld intresse att bli meriterande tävling 2016. Frågan diskuteras i
styrelsen, eftersom både WSA och SM går samma helg besluttas att Vildmarksdraget inte
blir meriterande tävling 2016, välkommer ny kontakt inför säsong 2017, Camilla meddelar
Vildmarksdraget om styrelsens beslut rörande meritering.
6. Rasmästerskapen 2016
Polardistans 300 (långdistans), 160 (medeldistans) fastställs. Diskussion rörande sprint
bordläggs.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor
8. Mötet avslutas

Sekreterare:

Justerare:

Ordförande:

Charlie Lundgren

Helle Sörensen

Camilla Eklund Engvall
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