
Protokoll Siberian Husky skypemöte 14/12-2014 

 !!!
Närvarande: Camilla Eklund Engvall , Marie Israelsson, Anita Mortensson, 
Lisbeth Brax Olofsson !

1. Mötet öppnades !
2. Dagordningen godkändes !
3. Till justerare valdes Marie Israelsson  !
4. Föregående protokoll lästes upp av Camilla och kontrolledades att vi 

åtgärdat det vi beslutat om. !
5. Det har inte inkommit någon rapport från kassören, har nog inte hunnit 

hända så mycket sen sist.  !
6. Policy för valpförmedling inom Siberian Husky klubben: 

En kull som kommit till genom oaktsam parning som bryter mot SKKs 
grundregler ska inte ligga under planerade kullar utan den får ligga under 
valpar säljes när kullen är registrerad.  
Anita rapporterade om organisationsplan för SPHK och mer info kommer 
som vi kan diskutera vid ett annat styrelsemöte.  !

7. Meriterande tävlingar och rasrepresentanter på dessa: 
 
Vildmarksracet tackar styrelsen nej till pga sen ansökan men de är 
välkomna att söka för nästa säsong. Anita meddelar de vårt beslut.  
 
Rasrepresentanter:  
*Västras vinterrace i Nornäs 24-25/1-2015 -Marie och Camilla 
*Polarhundsmästerskapet i Orsa 31/1-1/2-2015 –Anita 
*Amundsen race 21-23/2 -Helle Sörensen  
*Polardistans v.10 –Anita kollar med olika förslag  
*Bäver Open 19-21/3-2015 -Marlene Karlssons pojkvän David  !

8. Arbetet med att rekrytera extra tävlingssekreterare: 
Annonsen ligger ute på hemsidan och styrelsen inväntar intresserade.  !

9. Kallelse till årsmötet ligger ute på hemsidan och finns i polarhunden. 
Påminelse om att motioner ska in senast fyra veckor innan årsmötet, läs 
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kallelsen på hemsidan och i Polarhunden.  
  

10. Nästa möte via skype 4/2-2015 kl 18:00  !
11. Meriterande tävlingar och SH-cupen ska upp som egna flikar under 

aktiviteter på hemsidan, Lisbeth kontaktar Dalia webmaster. 
 
Camilla kollar med Pernilla om utställning är sökt för 2016 och 2017. 2015 
samarrangerar vi med SPHK NN i Sollefteå. 
 
Styrelsen uppdaterar beslutet om att alla meriterande tävlingar i sprint 
och medeldistans är samma som SH-cupen. !

12. Mötet avslutades.  
 
 !

Ordförande Sekreterare Justerare 
 
 
 
 
 
Anita Mortensson Camilla Eklund Engvall Marie Israelsson


