Verksamhetsplan 2013 för SPHK Distrikt Mälardalen
Styrelsen för SPHK distrikt Mälardalen avger härmed verksamhetsplan för år 2013.

Mål
Stadgan är föreningens lag. Den är med sina angivna mål ett rättssnöre för föreningen och

styrelsen kommer att i enlighet med stadgan arbeta för att på det lokala planet kontinuerligt
skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom
 att väcka intresse för mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena
polarhundar
 att verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl a draghundar
 att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
 att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och
hundägandet
 att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet samt
 att värva nya medlemmar till klubben

Styrelsen kommer att arrangera en mängd olika aktiviteter under 2013 – kurser,
föreläsningar, träffar.

Verksamhet 2013
Våren 2013
Kick off/medlemsaktivitet/ungdomsaktivitet i Herrfallet januari 2013
KM i Ryssjön tillsammans med Gävle-Dala
Fjälläventyret
Officiell utställning i Ånnaboda
Hösten 2013 och vintern 2014
Deltagande i SPHK:s arbetshelg, augusti 2013
Deltagande i SDSF:s årsstämma, oktober 2013
Officiell utställning i Herrfallet/ev barmarksdrag
Kurs i Grönt Kort
Ungdomsaktivitet/familjedag
Kick-off/vinteraktivitet 2014
KM barmark/alternativt KM snö 2014

SPHK Mälardalen
Valberedningens förslag 2013

Val av ordförande
Val av styrelseledamot
Val av styrelseledamot

omvall 1 år,
fyllnadsval 1 år,
fyllnadsval 1 år,

Britt Forsgren
Gabriella Nordgren
Helén Söderlund

Val av styrelseledamot
Val av styrelseledamot

nyval 2 år, Stef Krusengren
nyval 2 år Petra Dalenklint

Val av en suppleant 1
Val av en suppleant 2
Val av två revisorer
Val av två revisorssuppleanter

nyval 2 år, Kjell Jonsson
fyllnadsval 1 år. Björn Henricsson
omval 1 år . Helene och Frank Ouchterlony
omval 1 år, Thomas Dahl och Pernilla Gereflod

Val av två personer till valberedning på 1 år. Charlotta Ludvigsson (Eva Ohlsson avgår)

130124
Valberedningen
Eva Ohlsson/sammankallande
Charlotta Ludvigsson

