Styrelsemötesprotokoll
Svenska Hovawartklubben, Södra Lo:t, Osby; Bergakungen 2009-10-25
Närvarande ur styrelsen:
Torsten Lundström
Inger Olsson
Bosse Pettersson
Klas Widén
Christer Andersson
Annika Ahlberg
Sara Billing
Anette Engdahl

Ordförande
Kassör
Ledamot/trivsel
Ledamot
Ledamot/läger
Suppleant
Suppleant
Suppleant/läger

Övriga närvarande:
Louise Widén
Lars-Göran Haglund
Anna-Lena Haglund
Lotta Nordstedt

Utställning
Läger
Läger
Trivsel, Web & Tryck

§1
välkomna.

Torsten öppnar mötet på Bergakungen i Osby och hälsar alla

Mötets öppnande.

§2

Dagordningen föreslås, fastställs och godkänns.

Godkännande av dagordning.

§3

Anette Engdahl utses till dagens mötessekreterare

Val av mötessekreterare.

§4

Klas Widén vald att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Val av justeringsman.

§5

Genomgång av föregående protokoll.

Föregående mötesProtokoll.

- Uppdatering ska göras av Torsten på namnen för distriktsombuden, vilka är
Skåne: Klas & Torsten
Blekinge: Bosse
Halland: Inger
Småland: Anette

§6

Inger redovisade
Kassa: 1697 kr
PG: 88655 kr (inkl de flesta anmälningarna för Åstorps
utställningen, utan utställningspengarna ca 48 tkr)
Tidigare har Osby utställningen gått med +, men dem sista åren
har dem gått med +-0. MH/MT har tidigare givit ca 1000 kr i vinst,
vilket minskat pga färre MH/MT i klubbens regi. Lagervärdet på
profilsaker/kläder något högre än tidigare, Lotta uppskattar till ca
10 tkr, Lotta ska inventera av det. Lägret 2009 gick med förlust
6752 kr, vilket är ca 3000 kr mindre än föregående år och södras
avsatta sponsorbidrag om 10 tkr, vilket är mycket positivt.
Åstorpsutställningen brukar ge ett rejält + i ekonomin.

Ekonomiskrapport.

Målet för olika trivselevenemang i klubben är att dem ska gå + noll, förutom lägret som får lov att gå minus med högst 10 tkr.
Tillgångarna är liknande som föregående år, vid samma tidpunkt.
§7
In- och utgående
post.

•
•
•
•

Inbjudan till LO- konferens med huvudstyrelsen i Karlskoga 7-8/11.
Brev från Leif Borgenlöv tävlingsansvarig i Skånedistriktet,
förteckning av nästa års tävlingar.
Inbjudan till den årliga ras- och specialklubbsträffen 18/11. Inbjudan
till en utbildning för utställningsansvariga. Louise tillfrågar Petra P om
hon kan gå på den.
SKK har tagit fram en broschyr ”särskilda rasspecifika
domaranvisningar” (SRD) med tillhörande svarsblankett. Dessa rör
exteriör överdrifter hos rashundar. Tre raser som tillhör SBK, Boxer,
Collie och Schäfer. SBK utskott avel och hälsa har beslutat att även inom
lokalklubb distrikt och rasklubb skall blanketten för angivna raser fyllas
i, vilket således blir aktuellt på Åstorpsutställningen. Domare som dömer
dessa tre raser skall svara på frågor som ska skickas av oss tillbaka till
SBK, tillsammans med redovisning av utställningsresultat.

§8
Fastställande av datum
för årsmötet.

Årsmötet blir den 31/1-2010 kl 11.00 på Bergakungens konferens.
Dokument färdigställs lördagen den 30/1 under den sk.
arbetsweekend. Torsten bokar lokal och sammankallar.

§9
Rapporter från
Kommittéer.

Torsten har varit i kontakt med ordförande i Osby BK med
anledning av de diskussioner som ofta uppstår från enskilda
medlemmar när vi hyrt anläggningen. Osby BK:s styrelses mening
är att allt fungerat bra när Hovawartklubben hyrt klubben och vi är
mycket välkomna tillbaka. 2010-års Osby helg blir 26-27/6,
(världsutställningen i Danmark är samma helg).
Huvudstyrelsen har sammansatt ett ”organisationsdokument” där
verksamheten för styrelse och kommittéer är beskriven. Detta
dokument ger en bra beskrivning av respektive verksamhet för
såväl gamla- men framförallt nytillkomna medlemmar. Det beslöts
att med utgångspunkt från detta dokument skall respektive
kommitté utarbeta en mera anpassad och detaljerad beskrivning för
respektive verksamhet inom södra.
Till konferensen i Karlskoga åker Torsten, Louise, Bosse och
Anette.

A. Utställning. Fem stycken i kommittén, (Pia, Louise, Petra, Kitte samt Lotta
som ansvarar för tryck och layout). Ytterligare någon behöver tillsättas,
Louise ska tillfråga någon.
Louise går igenom praktiska förberedelser inför Åstorps utställningen,
behöver frivilliga som ställer upp under utställningsdagen.
Nytt för i år är online anmälningar, vilket fungerat riktigt bra. Lika många
anmälningar i år som tidigare, (ingen annons i hundsport har gått ut).
Utställningen 20/11-2010, så är avtal med två domare klart, det är Kalle
Johansson ”Boxerkalle” samt Petra Junehall, inbjuden är även Nils Molin
men han har inte gett besked ännu.
Osby 2010, utställningen ligger vid midsommarhelgen och sammanfaller
med världsutställningen i Herning (Danmark). Den har inte IHF-status. Inget
avtal med domare ännu, förslag är Dr. Volker Wienrich samt/eller Fredrik
Norgren, Louise ska ta kontakt med dem.
B. Korning/Mentaltest. Se bilaga. För att få fler intresserade utav att bli
figuranter, förslag på att bjuda in till en ”prova på dag”, för att få
information om hur det går till, samt att prova på att vara figurant.
Diskuteras vidare vid nästa möte hur man ska och kan gå vidare. Ingen från
mentaltest kommittén kunde närvara idag, så frågan skjuts upp.

C. Läger. Lägret 2009 flöt på bra, utvärderingarna var i det stora hela mycket
positiva. 2010-års läger är förlagt till Halen och datum är 27-30/5. Förslag
på instruktörer är:
1. Tjänstehund- Svante Höglund
8st
2. Spår- Eva Jeansson
7st
3. Spår- Bengt Hansson
7st
4. Sök- Patrik Håkansson
6st
5. Tävlingslydnad- Ann Gustavsson
10st
6. Allmän lydnadsinstruktör ej klart ännu 10st
Shania är tillfrågad
Kristihimmelsfärdshelgen är prel.bokade för 2011 och 2012.
D. Aktivitet/Trivsel. Klickerkursen som var nu i september var mycket
uppskattad och det var elva deltagare med, önskemål om en uppföljningsdag
vilket diskuteras vidare inom kommittén. Inga aktiviteter inbokade i nuläget.
E. Tävling. Brev från Eva, se bifogad bilaga. Vad det gäller dataprogrammet
Aldur som behövs vid tävlingar, så ska Torsten kolla upp om Hovawart
klubben centralt kan köpa in det, om inte så beslutades det om att Södra
själva köper in det programmet. (kostnad ca 3000 kr).
(Tillägg; Efter detta möte har AFH beslutat att programmet köps in centralt,
och L:ona köper in sig på en ”nyttjandedel” till en kostnad av 500:- ).
F. Web/Profilsortiment. Lotta uppdaterar webbsidan när något nytt
inkommer. Viktigt att kommittéerna vidarebefordrar några rader till Lotta
när något nytt händer så lägger hon ut det på hemsidan. Hemsidan är ett bra
sätt att kommunicera med andra hoffeägare. Profilsortimentet tar inte in
några nya produkter nu i höst.
§10
Övriga frågar.

•

•
•

Nya stadgar som ligger på SBK´s hemsida och som det måste beslutas om.
Speciellt med dem nya stadgarna är om man vill vara ett lokalområde, så
måste man begära det i huvudstyrelsen. Södras styrelse beslutar att föreslå
årsmötet att södra Lo ska bli ett ”lokalområde inom rasklubb med en nivå”
enl. nya lokalstadgarna. Detta innebär bl.a. att lokalområdet har egen
styrelse och egen ekonomi, vilket vi för övrigt redan har. AFH har kallat till
extra medlemsmöte i samband med Åstorpsutställningen där beslut skall
fattas. Frågan ska även beslutas om i samband med södras årsmöte.
Bosse tar upp om någon har frågor som ska tas med upp till L:o-konferensen
i Karlskoga, så får dem mailas till Bosse eller Anette.
Torsten tar upp att Sverige har erbjudit sig att vara värd för IHFs spår VM
hösten 2010, om dem andra medlemsländerna tackar nej. Torsten frågar om
det är OK att södra tar på sig det? Mötet säger ja om man planerar upp
ordentligt och att det inte går med minus.

§11
Nästa möte

Styrelsemöte 30/1-2010
Årsmöte 31/1-2010

§12
Mötets avslutande

Torsten tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:

__________________________
Anette Engdahl

Justeras:

_________________________
Torsten Lundström
Ordförande

____________________________
Klas Widén
Ledamot

