2014-06-04

Protokoll
Styrelsemöte SPHK Mälardalen 2014-06-04
Telefonmöte

Närvarade:
Petra Dalenklint
Evert Larsson
Monica Larsson
Jo-Ann Norén (ers.ord.ledamot)
Lars Jämtsved

Frånvarande:
Anders Ryttinger

§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

§2. Godkännande av dagordning
Godkändes med tillägg från ordföranden, §12 Övriga frågor.

§3. Val av justerare
Lars valdes att justera protokollet.

§4. Föregående protokoll
Ej justerat, bordlades därför till nästa möte.

§5. Rapport från Ånnaboda
Det upplevdes som en trevlig tillställning. Kassarapport ej färdig, inkommer senare från
kassören. Det var 113 hundar anmälda, strax under buget(120st). Lars kom med förslag om
inköp av en speaker.

§6. Välkomsttext nya hemsidan
Inget nytt förslag har inkommit. Bordlades därför till nästa möte.

§7. Policy för Facebook-sidan
Inget förslag på policy har inkommit från Lars. Bordlades därför till nästa möte.

§8. Inventarier
Vi har nu fått klockorna. Beslutades att vi skall avvakta med att laga den trasiga klockan pga
att de ej är godkända för tävling.
Dragkommitén fick i uppdrag att undersöka vilken typ av klocka vi behöver.

§9. Midnattrace
Evert har nu fått besked från Västerås kommun att det är OK att använda deras elljusspår utan
kostnad. Dragkomitten fick i uppdrag att reka spåren.

2014-06-04

§10. Ersättningar för funktionärer vid utställningar
Utställningskommittén har kommit med en förfrågan om att få ställa ut en hund gratis per
utställning. Diskussioner uppstod också kring ersättningar för bestyrelse och övriga
betungande poster. Inget beslut fattades i frågan, betänketid gavs till nästa möte.
§11. Aktivitetsträffar
Jo-Ann vill genomföra div aktiviteter såsom; tipspromenad kring Ånnabodasjön, Sök och
blodspår (augusti – september). Lars tar reda på regler om blodspår, kurs Skidteknik i
Ånnaboda till våren 2015. Förslag till instruktör Hasse Pettersson.

§12. Övriga frågor
Nya hemsidan kommer att bli färdig så fort distrikt och rasklubbar har skickat in underlag till
webbmastern. Evert fick i uppdrag att kontakta webbmastern ang hemsidan.

§13. Nästa möte
Onsdag 2014-07-02 kl 19.00 telefonmöte

§14. Mötets avslutade
Ordförande tackade och avslutade mötet

Mötesordförande

Justerare

Sekreterare

Petra Dalenklint

Lars Jämtsved

Monica Larsson

