SPHKs rasklubb för siberian husky
Protokoll vid Styrelsemöte via Skype 20160127
Närvarande: Camilla Eklund Englund, Charlie Lundgren, Jenny Larsson, Helle Bulow Sörensen, Pernilla
West, Agneta Henriksson.

1.

Mötet öppnas
av ordförande Camilla.

2.

Val av justerare.
Jenny väljs.

3. Uppföljning av föregående mötesprotokoll.
Följer upp.
4.

Fastställande av dagordningen.
Fastställes med tillägg på 15) Övriga frågor a och b.

5.

Rapport från utställningsansvarig.
Just nu lågsäsong och inget att rapportera.

6.

Ekonomisk rapport.
24400 kr just nu i kassan. Senaste utbetalning har gällt Stockholm hundmässa. Tyvärr hamnar
det på fel räkenskapsår men det låg så sent på året så underlag för utlägg från de som varit
aktiva på mässan inte hade möjlighet att skicka in innan året 2015 var till ända.

7.

Rapport från valp och omplacering.
Inget speciellt att rapportera om verksamheten. Ann meddelar att hon fr.o.m nästa årsmöte
avsäger sig uppdraget. Det blir uppdrag till nästa års styrelse att utse ny ansvarig.

8.

a) 
Rapport från tävlingsansvarig.
Allt är förberett färdigt inför denna säsong förutom nedanstående punkter b och c.
b) 
Meriterande tävlingar, utse meriteringsansvarig på Nornäsdraget.
Skickar förfrågan alt vi skriver ut det på hemsidan och efterlyser medlem som kan ställa upp och
hjälpa till.
c)
Rasmästerskapet, medaljer m.m.
I dagsläget kan ingen från styrelsen ställa upp på detta. Vi efterlyser medlem som kan ta ett
ansvar över detta. Pernilla skriver till Dalia. Medaljer är i dagsläget hos Agneta som tar med
dessa neråt till PM i Norråker.

9.

Rapport från avelsrådet.
Camilla har påbörjat sammanställa den enkät undersökning som ska användas vidare i RAS
och för kommande klubbverksamhet.

10. Rapport från SPHKs möte.
Inga frågor har uppstått.
Sign s. 1/2

/PW

/JL

/CEE

11. Google Drive, flytt av dokument till vår gemensamma samt rensning av FBsidan
(styrelsens gruppsida).
Camilla kollar hur hon kan flytta huvudmappen och försöker flytta den till styrelsens
gemensamma Google konto.
12. Rasmästerskap medeldistans (MD) 6spann.
Fråga från medlem har inkommit om Rasmästerskap i Limited mid distans (LMD). Vi uppskattar
att medlemmar är observanta och kontaktar oss. Styrelsen ber om ursäkt för otydlighet. Varje år
väljs tävlingar ut som vi anser lämpliga och som gynnar ras, rasstandarden och arrangemang av
SPHK. I år har vi valt Polardistans 160 (PD 160) som vi anser vara den mesta naturliga
tävlingen av alla, för renrasiga polarhundar i medeldistans. Eftersom det i PD160 endast finns
en gemensam klass i MD blir det då också naturligt att alla har möjlighet att starta i den oavsett
spannstorlek och det blir således endast ett gemensamt Rasmästerskap i medeldistans. Detta
gör vi också för att främja arrangemang som arrangeras av SPHK. PD är en tävling som haft en
färdig tävlingkalender längst av alla tävlingar och vi kunde ta ett beslut i höstas. Detta är också i
linje med hur vi tidigare år även gjort när det gäller Långdistans.
13. Årsmötes handlingar 2016
Verksamhetsberättelse, rapporter från alla.
Verksamhetsplan och budget
Resultat och balansrapport
Revionsberättelse
Förslag på ordförande och sekreterare till årsmötet. Pernilla och Camilla kollar vidare. Tas upp
på nästa möte 10/2.
Inbjudan ligger ute på hemsida och Facebook.
14. Hur många och vilka åker på årsmötet från styrelsen.
Camilla är i dagsläget den enda som kan åka.
15. Övriga frågor.
a) Välkomstbrev till nya medlemmar. Brevet är nu färdigt och det åligger sekreteraren börjar
skicka ut breven.
b) Meritering vid Vildmarksracet är nu genomfört och meriteringsblanketter m.m. är inskickat till
mertiteringssekreterare. Till nästa år måste meriteringsavgift ingå i startavgiften, för att
underlätta arbete kring meritering. Detta bör vara klart med externa tävlingsarrangörer innan
anmälan går ut till förare.
16. Nästa möte
10/216 kl. 20.00 nästa möte årsmötet. Påföljande möte är årsmötet i Nornäs 27/2kl. 16.00.
17. Mötet avslutas
av Camilla.
Sekreterare
Pernilla West

Ordförande
Camilla Eklund Englund

Justerare
Jenny Larsson

