Protokoll fört vid SPHK Gävle Dalas Styrelsemöte 140720
Plats: hos Malin Sundin i Orsa
1. Mötets öppnande: Ordförande Malin Sundin hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
2. Närvarande: Malin Sundin, Ann Tigerstrand, Krister Mattsson, Kim Cerny, Jessica
Cerny, Michael Berglöf, Peter Tigerstrand, Mats Gelotte.
3. Mötessekreterare Ann Tigerstrand.
4. Till justerare valdes Krister Mattsson.
5. Föregående protokoll lästes igenom.
6. Mats Gelotte informerar om den nya hemsidan som kommer att bli framöver.
Han önskar avgå som webbmaster men kan vara behjälplig för den nya
webmastern som tar över hemsidan. Mats kommer att fortsätta ansvara för den
gamla hemsidan tills vidare.
Malin Sundin lägger ut annons på SPHK och facebook att GävleDala söker ny
webmaster.
7. Polarhundsmästerskap 2014: Malin Sundin går igenom slutredovisning.
Malin söker bidrag från Riks enligt tidigare överenskommelse samt pengar från
PM fonden(förlustgaranti).
Ordförande och kassör skickar in sammanställning.
8. Arbetshelgen kommer att vara på Lenninge Herrgård 8-10 aug.
Malin Sundin och Krister Mattsson kommer delta från GävleDala.
Sammanlagt är 19st anmälda till helgen.
9. Höst vandring 15-17 aug: Peter ger kort info om vandringen i Voxna.
Annonsen ska uppdateras på facebook.
10. Barnläger 27-28 sep: Micke ger kort info om barnlägret.
Planering pågår och det är i dagsläget oklart hur många anmälningar det kommit
in.
11. Utställning Lenninge Herrgård 19 okt: Anna Törnlöv kommer att vara domare.
Arbetsfördelning inför utställningshelgen har gjorts.
12. Trolldagarna 31/10-2/11 kommer att vara som föregående år i Voxna på kanot
och camping. Krister ger kort info om helgen och att det då kommer ges
utbildning i Grönt Kort som kommer utfärdas på plats. Det finns redan nu
anmälningar till den helgen.
GävleDala och Draghundscenter delar på ansvar och ekonomi den helgen.

13. OG loppet: Det finns intresse att även 2015 anordna OG loppet.
Malin informerar att Grönklitt bytt VD och att det ev. kan bli ett samarbete mellan
SPHK och Forsterklubben och att isåfall dela på kostnaderna. Om det är möjligt
kan det vara ett alternativ att ha tävlingen på Stadium på Grönklitt.
Styrelsen är enig att vi fortsätter med att ha en kontakt med Grönklitt och om
möjligt anordna OG loppet igen. Malin och Frasse kollar upp mer om detta.
14. Fäboddraget v11-15: Koppången är som förslag där finns det en 3-milsrunda.
Det kommer vara 2 klasser. Planering pågår ang. detta.
15. Inventering av SPHK Gävle Dalas inventarier har gjorts. Se bilaga 1.
16. Tävlingsledarutbildning 6-7 sep: Malin informerar att utbildningen kommer att
vara på Arlanda. Om intresse finns från någon att gå utbildningen så godkänner
styrelsen att det är ok med kostnaden av 1000 kr som utbildningen kostar.
17. CUA utbildning 29-30/11: Utbildningen kostar 1500 kr. Styrelsen godkänner att
någon från styrelsen får gå utbildningen. Malin kontaktar Stockholms
kennelklubb ang. boende. Resekostnad och middag ingår inte. Styrelsen beslutar
att SPHK GävleDala bekostar detta. Förslag är att Malin Sundin åker på
utbildningen.
18. Utställning och riks årsmöte 23/5 2015: GävleDala har årsmötet.
Domare kommer att vara Kristina Bjerstedt Ohlsson och Arvid Göransson.
Lenninge Herrgård är prel. bokat, reservplats är campingen i Bollnäs.
19. Övriga frågor: I höst måste ansökan in för 2017 ang. utställning. Ev. kommer det
kunna vara ett samarbete med Hälsinglands kennelklubbs utställning i Alfta
sommaren 2017.
Micke informerar kort från Riks årsmöte.
Nästa styrelsemöte planeras till 141019 kl:18.00 i Bollnäs.
Frågor som ska tas upp på nästa möte är utställningsdatum, vintertävlingar,
årsmötet.

Ann Tigerstrand, sekreterare
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Krister Mattsson, justerare
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