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SPHKs rasklubb för Siberian Husky
Styrelsemöte 19/112015 via Skype
Deltagare: Camilla Eklund Engvall, Jenny Larsson, Agneta Henriksson (kort del av mötet), Charlie Lundgren, Helle Sörensen.

1. Mötet öppnas.
2. Val av sekreterare
○ Helle Sörensen väljs till sekreterare.
3. Val av justerare.
○ Charlie Lundgren väljs som justerare
4. Uppföljning av föregående mötesprotokoll.
○ Camilla går igenom förra protokoll.
5. Fastställande av dagordningen.
○ Dagordningen fastställs.
6. Rapport från utställningsansvarig, diskussion om plats och datum 2018 (5min)
○ Camilla återger rapport från Victoria Ryttinger med förslag om samarrangement med SKK Internationella i Gällivare slutet av juni
2018. Styrelsen röster ner det förslag och omber utställningsansvarig att fråga nästa sphk distrikt om möjlighet till
samarrangement förslagsvis SPHK Södre ut ifrån tidigare önske om att Rasspecialen i första hand sker i samarrangement med
ett SPHK distrikt.
7. Ekonomisk rapport
○ Balans på konto d.d. är: 31.223 SEK.
8. Rapport från valp och omplacering.
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○

Inget att rapportera

9. Rapport från tävlingsansvarig.
○ Nornäsdraget v 8 har anmält intresse, styrelsen tar beslut att det blir meriterande. Helle meddelar SPHK GD
10. Rasmästerskapet 2016 i sprint.
○ Nornäs förslåes och väljs till Rasmästerskap 2016. Helle meddelar SPHK GD
○ Rasmästerskap i medeldistans och långdistans blev på styrelsesmötet 20151101 beslutat förlagt på Polardistans 160 km och 300
km.
11. Avelsrådet (rekrytering och arbetet med avelsrådet)
○ Arbetet i avelsrådet går långsamt, Matti Holmgren och Camilla för diskussioner om arbetet i rådet. Det har varit svårt att hitta fler
personer till avelsrådet men det jobbas framgent på att hitta lämpliga personer.
○ Charlie tar fram ett förslag på förmulär att hitta förslag på personer till rådet. Syftet är att få medlemernas hjälp att ta fram förslag
på personer.
12. SHcupen utse tre deltävlingar
○ Beslut tas att följande tävlingar ingår i SHcupen:
i.
Medeldistans

: Vildmarksracet, PM och Nornäsdraget
ii.
Sprint:
PM, Nornäsdraget och Kiruna KM
13. SHcup på barmark för att få fler att arbeta inom drag med sina hundar
○ Styrelsen diskuterar förslaget och efter diskussioner röstas förslaget ned relaterat till att intresset för barmarksdrag i dagläget är
utbrett. Rasklubben vill därför i första hand uppmuntra siberian huskyägare att köra sina hundar på snö, då Siberian Huskyen
primärt är en slädhund.
14. Organisations översyn SPHK
○ Jenny informera om att organisations översynen kommer diskuteras på SPHK mötet 2122/11 och sen skall förslag på ny
organisation skickas ut till klubberna. Camilla skickar med en fråga hur man tänker ang. ungdomssidan.
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15. Övriga frågor
○ Inga frågor.
16. Datum och plats för årsmötet 2016.
○ Förslag att årsmöte läggs i samband med Nornäs v 8, styrelsen röster för och frågan ställs till arrangör SPHK GD om det är ok.
Helle tar kontakt till SPHK GD.
17. Nästa möte 9/12 och beslut om påföljande möte
○ Fastställs till torsdag 7 januari kl 20
18. Mötet avslutas.

Sekreterare:

Justerare:

Ordförande:

Helle Sörensen

Charlie Lundgren

Camilla Eklund Engvall
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