Styrelsemöte SPHK NN Östersund 6/5 2012
1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet

2. Närvarande och röstlängd
Camilla Eklund, Sofia Ericsson, Ulrica Sehlin, Brenda Golverdingen, Kristen Snyder,
Nisse Uppström 5 st har rösträtt alla utom Nisse

3. Val av sekreterare
Ulrica Sehlin valdes som sekreterare för mötet

4. Val av justerare
Sofia Eriksson valdes som justerare

5. Fastställande av dagordningen
Dagordiningen är godkänd

6. Val av tjänstgöringsordning för suppleanter

Kristen Snyder är förste suppleant och Emanuel Fagerberg är andre suppleant

7. Fråga från Caroline Hoffman Jönsson som önskar att få försvara sig i ett
styrelsemöte mellan gamla och nya styrelsen
Styrelsen säger nej det leder ingen vart med ett sådant möte

8. Skulden till Jan Nordlöf
*Motion SPHK Centralt

Skrivelse inskickad till SPHK centralt angående bidrag för att lösa in skulden till Jan
Nordlöf. Två skrivelser är inskickade en av förra ordföranden om att söka bidrag och
en av Sofia Eriksson om att söka bidrag och lån.
Styrelsen diskuterade att nya styrelsen inte är ansvariga och att gamla styrelsen har
ansvarsfrihet.
*Godkännande av ny grupp för att behandla ärendet. Förslag Camilla Eklund,
Brenda Golverdingen och Gunnar Dovner.
Styrelsen beslutar att dom tre behandlar ärendet och har ett möte med Jan Nordlöf
den 22/5
9. Hur ska vi strukturera verksamheten
*Utse ansvariga för respektive sektion: Utbildning, webmaster,
idrottonline,tävling,ungdom,utställning och materialförvaltare
Styrelsen beslutar att Sofia Eriksson blir webmaster, Camilla Eklund blir ansvarig för
utställningarna, Emanuel Fagerberg blir ansvarig för utbildningssektionen, Sofia
Ericsson blir ansvarig för idrottonline, Konrad Hammarberg blir ansvarig för
tävlingssektionen, Ulrica Sehlin blir ansvarig för ungdomssektionen och Brenda
golverdingen blir materialförvaltare.
Nästa säsong satsar vi på ett KM och året därpå satsar vi på polarhundsmästerskapet.
Beaver trap finns kvar. Försöka utveckla Polarhundsmästerskapet och ha det kvar år
efter år.
*Utse arbetsutskott (3 personer) förslag Camilla Eklund, Brenda Golverdingen och
Sofia Ericsson
Styrelsen säger ja till det.

10. Fjällveterinärerna, hur går vi vidare? Anmälan gjord av fjällveterinärerna
Styrelsen beslutar att vi ska skriva ett brev till veterinär Anna Waldensten Pamuk och
be om ursäkt.

11. Utarbeta ny verksamhetsplan för 2012 samt lägga ut på hemsidan
Planerar att fylla ut verksamhetsplanen och anordna aktiviteter för medlemmarna
med vagnsrace i samband med utställningen i Sollefteå den 25/8. Lägga ut aktiviteter
på hemsidan och locka folk till att vara med på aktiviteter utanför utställningar och

tävlingar. Camilla skriver om verksamhetsplanen. Brenda kontaktar Gunilla Johnsson
om monter på Fäviken gamefair. I januari/februari 2013 anordnar vi KM

12. Katalog för PC
Ulrica kollar upp med SKK om det går att alla distrikt delar på ett program samt hur
det blir med reducerat pris från tredje hunden om man använder katalog för PC.
Nedre norra köper in programmet själva om inte SPHK Centralt gör det. Det blir en
engångskostnad på 5900 kr för att köpa in programmet sedan kostar det 15 kr per
anmäld hund.

13. Ny i utställningsgruppen Elin Hellqvist, Kurs? Anna Andersson slutar
Styrelsen beslutar att det ska kollas upp vad det kostar med utställningsansvarigs
kurs till Elin som krävs för att få arrangera utställning. Beslut tas när vi vet kostnaden
för kursen.

14. Ta beslut om styrelsemötesprotokoll ska ut på hemsidan. Stadgarna säger det
Styrelsen beslutar att protokollen ska läggas ut på hemsidan även stadgarna för
SPHKs distriktsklubbar ska läggas ut

15. Kurs i företagsteknik
Styrelsen får i uppdarag att läsa på SKKs hemsida om styrelseuppdrag och fundera på
om vi behöver gå kurs i företagsteknik

16. Nästa styrelsemöte, förslag telefonmöte juni-juli, fysiskt möte i Sollefteå i samband
med utställningen 25/8
Nästa möte blir ett telefonmöte den 10/7 kl 19.00. Den 24/8 har vi ett fysiskt möte i
Sollefteå

17. Övriga frågor
•

Ska man kunna anmäla sin hund till våra utställningar även om man inte är
medlem i SPHK

Styrelsen beslutar att hädanefter ska man vara medlem för att kunna vara med på
våra aktiviteter. Annars kostar det 150kr extra per hund i avgift.
•

Arbetshelg
Styrelsen beslutar att någon ur styrelsen ska åka på arbetshelgen förslag är att
ordföranden åker på det.

•

Utställningarna
Kolla upp om det går att från och med 2013 ta bort utställningen i Bjurholm och
anordna en dubbelutställning i Sollefteå istället. Alternativt från och med 2015 då
ansökan för det året görs i höst

•

Milersättning
Styrelsen beslutar att reseersättningen höjs till 18,50 kr/mil
Brenda Ska kolla upp reseersättningsblankett. Styrelsen tar beslut i enskilda fall
och kan reducera ersättningen till 50%

•

Presentation av styrelsen
Styrelsen ska presenteras med bild på hemsidan och i polarhunden

•

Nordisk Stil
Camilla tar kontakt med Ulrika Karlsson och hör om hon är intresserad av att
rapportera om nordisk stil

•

Ungdomsverksamheten
Sofia tar kontakt med Dalia Ramström och hör om hon är intresserad av att
rapoportera om resultat mm från ungdomsverksamheten

18. Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet och tackar för idag

Vid protokollet

Justerare

Ulrica Sehlin

Sofia Ericsson

