SPHKs rasklubb för Siberian Husky
Protokoll vid styrelsemöte via Skype 20160209
Närvarande: Camilla Eklund Englund, Charlie Lundgren, Jenny Larsson, Helle Bulow Sörensen, Pernilla West, Agneta
Henriksson.

1.

Mötet öppnas.
Camilla öppnar mötet.

2.

Val av justerare.
Jenny väljs.

3.

Fastställande av dagordningen.
Fastställs med tillägg av punkter 4 och 10 b.

4.

Kassarapport.
Jenny rapporterar att 23738 kr finns för närvarande i kassan. 2015 års resultat blir minus men
detta beror på att vi har ett lager av de inköpta böckerna från USA. Finns ett lager värt ca
30004000 kr.

5.

Svenska draghund sport förbundet (SDSF).
Fråga har inkommit om varför rasklubben vill att SPHK ska gå ur SDSF. Vi vill först och främst
poängtera att rasklubben inte äger denna fråga överhuvudtaget då det är SPHK distrikt som är
medlemmar i SDSF. Inom styrelsen har vi aldrig diskuterat frågan under året som gått. Det finns
ett förslag till SPHK omorganisation vilket en speciell utsedd grupp inom SPHK C arbetat fram
som vi hänvisar medlemmar till. Vill enskilda medlemmar tycka till hänvisar vi också till SPHK
hemsida där en enkät finns tillgänglig att delta i.

6.

Verksamhetsberättelsen.
Camilla har skrivit och vi går igenom tillsammans för att allt ska finnas med.

7.

Dagordning till årsmötet.
Godkänd. Camilla skriver ut och tar med till Nornäs.

8.

Verksamhetsplanen.
a) 2015 uppföljning av föregående. Allt är genomfört förrutom Säsongsboken som ligger på is.
b) 2016 göra en ny.
Tillsammans tar vi fram en ny verksamhetsplan, alla aktiviteter enligt stadgan är viktig men
huvudfokus nästa år ligger på Avelsrådet och en revidering av RAS som skall vara inne hos
SKK 2017.

9.

Eventuellt inkomna motioner behandlas.
Inga motioner har inkommit.

10. Övriga frågor.
a) Mät och väg projekt. Påbörjades för flera år sedan. Under nästa år har vi en vision om att
detta ska väckas till liv igen, både på utställningar och dragprov.
b) Policy för förtroendevalda. Uppdraget ses över av den nya styrelsen.
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11. Nästa möte.
Årsmötet i Nornäs 20160227.
12. Mötet avslutas
av Camilla.

Sekreterare

Justerare

Pernilla West

Jenny Larsson

Ordförande

Camilla Eklund Engvall
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