
SPHKs rasklubb för Siberian Husky !
Telefonmöte 20140423 !
Närvarande: Marie Israelsson, Lisbeth brax Olofsson, Anita Mortensson, 
Pernilla West, Camilla Eklund !

1. Mötet förklaras öppnat  !
2. Ordförande för mötet: Anita Mortensson  !
3. Sekreterare för mötet: Camilla Eklund  !
4. Justerare: Marie Israelsson  !
5. Dagordningen faställdes !
6. Jenny mailade en ekonomisk rapport om att vi har 20 058kr på kontot. !
7. SPHKs årsmöte i Ånnaboda Anita Mortensson åker dit 29/5 och hon 

deltar även på SPHKs styrelsemöte 10-11/5.  !
8. Arbetshelg beslutades vara en dag i samband med rasspecialen i Idre, 

fredagen den 19/9.  !
9. a) Frågan togs upp om hur vi gör när förare med renrasiga hundar kör A-

klass pga för få antal deltagare. Frågan bordläggs till arbetshelgen den 
19/9 i Idre.  
 
b) Enbart nordiska förare i SH-cupen (se tidigare beslut som tagits 
2008). Enligt praxis har det gjorts annorlunda, beslut togs nu att göra 
som praxis för i år och styrelsen revidera reglerna för SH-cupen vid ett 
senare möte. !

10. a) Polarhundsmästerskapet  
UMD 23+40 km registrerat som meriterande öppenklass sprint hos SKK. 
Styrelsen beslutade att UMD på Polarhundsmästerskapet registreras som 
öppenklass sprint och att den är meriterande. Lisbeth kontaktar SPHKs 
tävlingssekreterare. 
 
b) 8-spann sprint på Polarhundsmästerskapet blev inte meriterande. 
 
c) Amundsen öppen problem med grundtiden. Pernilla kontaktar en av 
förarna.  
 !



11. Punkt 10 a-c direktjusteras !
12. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att göra en rambudget. Rambudgeten 

fanns färdiggjord av kassör Jenny redan innan årsmötet men en miss i 
"trycklänken" gjorde att den inte hade bifogats årsmöteshandlingarna. 
Finns nu tillgänglig på hemsidan och hos sekreterare samt bifogas detta 
dokument. !

13. Representant från Siberian Husky klubben för SPHKs valberedning valdes 
Evelyn Koch.  !

14. Rasspecialen Idre  
-Matoffert vi väljer den enkla buffen  
-Skolklass kommer sälja korv och fika 
-Inbjudan finns i polarhunden och på hemsidan, sen ska en större inbjudan   
göras av Jenny 

-Medlemsmöte söndagen den 21/9  
-Anmälan kommer ske via SKKs sida  !

15. Årsboken.  
Anita Mortensson kontaktar Ylwa Malmberg för att höra hur det ligger till 
med årsboken. Ylwa har kontaktat Jenny ang en offert för tryckning av 
årsboken. Anita kontaktar även Jenny ang offerten.  !

16. Ny webansvarig 
Vi lägger ut på hemsidan om att vi söker webansvarig. Pernilla kontaktar 
David Erman. Vi diskuterade också möjligheten att det kan vara bra med 
två tävlingssekreterare som delar på arbetet.  !

17. a) Flöde meritering förslag på två tävlingssekreterare SH. Styrelsen 
beslutar att jobba för att få till två tävlingssekreterare. 
 
b) Meriteringsregler –för få deltagare i en klass och ålder på hundar 
bordläggs till arbetshelgen.  !

18. Nästa möte 15/5 kl: 19:00  !
19. Mötet avslutades !

Ordförande Sekreterare Justerare !!!
Anita Mortensson Camilla Eklund Marie Israelsson


