Styrelsemöte Svenska Hovawartklubben, Södra Lokalområdet,
på Bergakungen i Osby 2015-05-15
Närvarande:

Fredrik Lövgren, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Christer Andersson,
Lena Jungvig, Björn Stenmark, Tobias Hedlund, Roland Olsson, RosMarie Olsson, Emma-Maria Luttrén samt Ewa Andersson, Louise
Widén, Katarina Wetterlöv och Bosse Pettersson

§1

Mötets öppnande
Fredrik Lövgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Val av justerare
Björn Stenmark valdes till justerare.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2015-05-15 gicks igenom och godkändes.

§5

Ekonomisk rapport
Ekonomin rapporterades i samband med medlemsmötet igår. Sedan dess har
försäljning av hoffeprylar skett för ca 7 000 kr.

§6

In- och utgående post
Inget rapporterades.

§7

RM 2015
Det flesta förberedelserna är klara. Klubbstugan bokad torsdag-söndag, marker och
domare är klara. Återstår fler sponsorer av priser, samt hur och av vem
utställningskatalogen ska tas fram och skrivas ut.

§8

IHF-spår VM 2015
Eftersom det inte lyckats ordnas marker vid den aktuella tidpunkten i höst kommer
inte VM att anordnas hos oss, utan blir någon annanstans i Europa.

§9

Rapporter från kommittéer
A) Utställning
Två domare klara, ringsekreterare på gång. Annonser ska komma ut i andra
utställningskataloger i Skåne och i Brukshunden, samt på alla lokalområdenas
facebooksidor. Arbete med att få in alla vandringspriser pågår.
B) Korning/Mentaltest
Ett MT genomfört i samarbete med Sjöbo BK i våras. Ytterligare MT planeras
under hösten i samarbete med någon lokal brukshundklubb, tid och plats ej
fastställt än.

C) Läger
66 deltagare under årets läger. Allt har flutit på fint så här långt.
D) Aktivitet/Trivsel
Träningstävling arrangerad på Veberöds BK med totalt 7 deltagare i lydnadsklass
I, appell, lägre klass och högre klass, samt flera besökare. Vi ser gärna flera
liknande initiativ på andra klubbar inom Södras lokalområde framöver!
E) Tävling/RM 2015
Planering inför RM i Osby 2-5 juli pågår. Domare, tävlingsledare, spårmarker etc
är klara.
F) Web och redaktion
Björn Stenmark, lokalredaktör, efterlyste någon som hjälper till med att uppdatera
hemsidan. Diskussion kring innehåll och utgivningsplan av tidningen, som numera
enbart ges ut digitalt.
G) Profilsortiment
Nya produkter har tagits fram. Mössorna såldes slut, samt de nya tröjorna i storlek
S/M/L. Även en hel del av det gamla sortimentet har blivit sålt. Däremot gick inte
de nya termosmuggarna åt riktigt som förväntat.
H) Kökskommitté
Till RM:et kommer enbart att grillas korv och hamburgare, det kommer inte att
finnas annan lagad mat. Flak med läskburkar etc ska köpas in för egen försäljning.
§ 10

Övriga frågor
 Idéer om nya aktiviteter för medlemmar finns, mer information kommer när
det är klart.
 Katarina Wetterlöv, Louise Widén, Emma-Maria Luttrén samt Fredrik
Lövgren utses till representanter för rasklubben i distriktet SBK Skåne.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte blir vid månadsskiftet augusti/september.

§ 12

Mötets avslutades

--------------------------------------Vid protokollet: Eva Paulin

--------------------------------------Justeras: Björn Stenmark

----------------------------------------Ordförande: Fredrik Lövgren

