Protokoll fört vid SPHK Gävle Dalas Styrelsemöte 151107
Plats hos Jessica och Kim Cerny
Mötets öppnande: Ordförande Malin Sundin hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Närvarande: Malin Sundin, Jessica Cerny, Kim Cerny, Ann Tigerstrand, Peter
Tigerstrand, Krister Mattsson.
Mötessekreterare: Ann Tigerstrand
Till Justerare valdes Kim Cerny
Ekonomisk rapport: Malin informerar att slutredovisning för PM är klart och SPHK
gick med vinst.
SPHK arbetshelg: Det kommer bli ett nytt regelverk gällande meriteringsregler som
träder i kraft 170101. Malin informerar från helgen, Malin representerade SPHK
GävleDala.
Dragtävling 2016: Förslag är att göra en sprint/medeldistans tävling i Nornäsvildmarkens draghundsklubb i samarbete med draghundsklubben.
Iså fall skrivs ett avtal om planering för tävlingen.
Det kommer att vara en öppen tävling med A B C klass.
v.8 27-28/2 passar bra för att inte krocka med andra aktiviteter.
Malin ansöker om meritering för Siberian Husky.
Malin kontaktar Nornäs.
Krister kontaktar föreslagen domare.
Polardistans 2016: v.10 med start 7/10.
Hjälp behövs inför PD med ex skoteruthyrning, kassör, check Point.
Det vi skulle kunna hjälpa till med är: reklam, prisbord, sponsorer, media, pokaler.
Malin har kontaktat vildmarksutbildningen i Älvdalen för ev. hjälp under PD dagarna.
Malin mailar Karina och informerar vad vi kan bidra med.
Fäboddraget 2016: Planeras till v.13 2-3/4 i Koppången.
Malin lägger in datumen i draghundssport.
Reseersättning för ungdomsläger: Styrelsen tillstyrker att ungdom kan söka
reseersättning. Reseersättning utgår enl. Skatteverkets standardregler 18,50 kr/mil.
Malin kontaktar ungdom för reseräkning.
När handling inkommer får kassör betala ut till ungdom enl. Styrelsens beslut.
Utställning 2016 Voxna: 24-25/9.
Det behöver skrivas ut flera boendealternativ i inbjudan.
Lördag och söndag behövs 1 huvuddomare + 1 reserv.
Malin ska träffa SH inom kort för planering.
SKK katalogen- Jessica kollar upp ang. att köpa den tjänsten.

Ann/Peter kollar med Christoffer ang. catering servering hamburgare + media och
annonsering.
Utställning 2017 i Alfta: Malin har tillfrågat en domare till utställningen. Vi ska kolla på
alternativ utställningsplats i närliggande område.
Utställning 2018: Förslag är en vinterutställning i Orsa. Ett preliminärt datum på en
söndag bokas in.
Dragträffar: Medlemmar uppmanas att komma med förslag till dragträffar. Skriv in på
hemsidan och facebook.
Karta, kompass kurs: Vid Koppången i december. Malin kollar upp vilket datum som
passar för kursledare. Info kommer närmare på hemsidan och facebook.
SPHK organisationsstruktur: Malin informerar kort om strukturen.
Hemsidan: Den behöver uppdateras, info om Koppången, bilder, styrelsen uppmanar
medlemmar och styrelsen att skicka in till hemsidan ex. bilder, vi måste hjälpas åt att
hålla sidan uppdaterad och levande.
Ungdomsläger: Styrelsen läser igenom rapport från ungdomslägret.
Övriga frågor:
1a) Styrelsen beslutar att godkänna att minnesgåva till Cancerfonden betalas in på
500kr.
1b) Vi måste skärpa oss i styrelsen att svara på mail, viktigt är att vi då svarar med
gruppmail så att alla får samma information.

Ann Tigerstrand, sekreterare

Kim Cerny, justerare
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