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Förslag till DAGORDNING vid ordinarie årsmöte 2019-02-11 i Furudal  

 

§1. Mötets öppnande 

§2. Justering av röstlängden 

§3. Val av ordförande för årsmötet 

§4. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet. 

§5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 

§6. Beslut av närvaro- och yttranderätt 

§6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

§7. Godkännande av dagordning 

§8. Styrelsen verksamhetsberättelse 

§8. Kassörens redogörelse 

§9. Revisorernas redogörelse 

§10. Ansvarsfrihet för styrelsen 

§11. Styrelsen förslag till verksamhetsplan 2019 

§12. Styrelsen förslag till budget 2019 

§13. Val av ledamöter 

A) Ordförande om 1 år 

B) 3 ordinarie ledamöter om 2 år 

C) 1 suppleant om 2 år 

D) 1 suppleant om fyllnadsval 1 år 

§14. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleant om 1 år 

§15. Valberedning, 1 sammankallande (samt ledamot i SPHKs valberedning) om 1 år och 1 ordinarie ledamöter om 

1 år 

§16. Val av styrelseledamot och suppleant till SPHKs centralstyrelse 

§17. Beslut om omedelbarjustering av punkterna 14-17 

§18. Motioner 

§19. Övriga frågor 

§20. Mötets avslutande 



   
 

   
 

  

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsen för SPHK:s rasklubb för samojed får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2018-02- 10 

till 2019-02-11 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:  
 
Ordförande (AU):    Camilla Nyström 
V. ordförande:         Anna Palmblad 
Sekreterare (AU):    Emma Månsson 
Kassör (AU):             Helene Werner 
Ledamöter:              Sofia Svalling, Elisa Perkiö och Linda Almquist 
Suppleanter:            Karin Lundwall och Anneli Jönsson 
 
Revisorer:                 Stina Hween och Jonas Öhrn 
Revisorssuppleant:  Jeanette Jensen och Carina Cansund 
Valberedning:           Gun Andersson, Eva Ohlsson och Joanna Berringer 
 

Kommittéer /arbetsgrupper 

Utställning:                Helene Werner 

Valpförmedlare:        Sofia Svalling 

SPHK C repr.               Camilla Nyström 

Webbansv.                  Emma Månsson 

Meriteringssekr.         Linda Almquist 

Årets...:                       Linda Almquist, Pernilla Wickström-Osietzki och Helene Werner 

Översyn och utvärdering av RAS:   Camilla Nyström, Linda Almquist, Monica Berglöf, Anna Palmblad och Emma 

Månsson 

Översyn av meriteringsregler: Camilla Nyström och Linda Almquist 

 

  

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

Rapporter 

Utställning  
Furudal 2018-02-09, domare Annica Uppström, 50 st anmälda 
 
BIR-valp – Olenkas Katinka. Äg; Anna Palmblad 
BIM-valp – Zyklonens Spirit of Freedom, äg; Jeanette Jensen 
BIR – Bjellakis Dolce Gabbana äg, Karin Lundwall 
BIM – Lejonbols Ford Thunderbird äg; Alva Wester 
  
BIR-Bruks – Polartassens Norton, äg, Diana Karlsson 
BIR-veteran - Polartassens Norton, äg, Diana Karlsson 
  
Visseltofta 2018-09-16, domare Ann Carlström, 37 st anmälda  
 
BIR-valp – Swedsam’s Love Is In The Air Äg; Christina Bjerstedt-Ohlsson 
BIM-valp – Team Takotna’s Roald Amundsen, äg; Jytte Strandberg 
BIR – Deejasome Lustans Lakej äg, Emily Backman & Anneli Jönsson 
BIM – Deejasome Helt Underbar äg; Anneli Jönsson 
  
BIR-Bruks – Deejasome Helt Underbar äg; Anneli Jönsson  
BIR-veteran - Deejasome Helt Underbar äg; Anneli Jönsson 
 

 
 
Drag 
Dragmeritering SPHK samojed anordnade i Furudal 10/2- 11/2 DP20 NM/Oredraget.  
  
6 spann släde deltog 6 stycken och segrade gjorde Linda Almquist Sverige före Line Buan, Norge och Ari Tolonen, 
Finland.  
4 spann släde deltog 7 stycken och segrade gjorde Fredrik Petri före Dan palmblad och Michael Berglöf, alla från 
Sverige. Bästa dam kom på 5:e plats och var från Tyskland.  
I nordisk stil deltog 3 stycken och segrade gjorde Diana Karlsson före Sara Mårtensson och Sofia Eriksson.  
I linkörning deltog 2 stycken och segrade gjorde Stefan Johansson före Jan Lilja.  
  
SPHK samojed anordnade i Furudal DP60 (2x30km) Vann gjorde Fredrik Petri före Dan Palmblad och Michael 
Berglöf. Totalt startade 7 spann varav alla fullföljde tävlingen.  
  
Dessutom var det i år mycket publik utmed spåren för att titta på våra duktiga och fina ekipage.  
  
I Furudal under samojedveckan 8/2–15/2 fanns det även möjlighet att göra DP10 (milen på timmen) dock endast 
under helgen detta året och i år var det totalt 6 anmälda då.  
  
5 PDP titlar delades ut under året 2018 samt 1 SE(POLAR)CH  
  



   
 

   
 

Det har under året 2018 varit 3 stycken DP60 1 st. DP20+ 1stycken DP100 (ytterligare en var utlyst men inga 
samojeder deltog) samt 1 stycken 250+ dock även den utan deltagare. Samt 5 stycken DP10  
  
Det är sammanlagt 185 hundar som startat på meritering under året fördelat på 56 hanar och 129 tikar (samma 
hund kan ha startat flera gånger).  
 

 
 
Hemsida 
Hemsidans olika plugin slutade fungera efter en uppdatering i våras. SPHK har jobbat med att försöka lösa 
problemet men landade i tillslut att flytta hemsidan till en ny plattform. Rasklubben fick tillgång till denna sent i 
höstas eftersom det är ett STORT projekt att flytta samtliga hemsidor till ny plattform. Hemsidan håller på att 
uppdateras med uppgifter allt eftersom vi hittar saker som inte kommit med i flytten av olika anledningar eller 
andra filer som behövs laddas upp.  

 

Arbetsgrupp för översyn av RAS 
Vi har påbörjat översynen av RAS- dokumentet i sin helhet och kommer jobba vidare med det under kommande år. 
Arbetsgruppen har satt ihop två olika enkäter som legat ute ett tag där vi försöker få in statistik kring rasens 
hälsoläge och funktion, samt ytterligare en enkät där vi eftersöker tankar och idéer kring själva RAS dokumentet. Vi 
hoppas att så många som möjligt tar chansen att komma med och påverka genom att fylla i dessa. Arbetsgruppen 
kommer sammanställa den statistik vi får in kring rasen och medlemmarnas tankar kring RAS för att sedan arbeta 
utifrån detta med rasens förvaltning i fokus. Vi kommer precis som tidigare att försöka koppla innehållet i vårt RAS 
till SKK styrande dokument och SPHK uppdrag enligt dess stadgar. När vi kommit så långt att vi har ett färdigt 
utkast på ett uppdaterat RAS kommer det gå ut på remissrunda mot medlemmar. 
  

Meriteringsgruppen 
Meriteringsgruppen arbetar för tillfället med att färdigställa en enkät som ska ut till alla våra medlemmar så håll 
ögonen öppna på hemsidan och facebooksidan. Vi tänker den bör komma ut under mars månad. Utöver det jobbar 
vi också med en del frågor som vi fått av sphk central att ha i tanken vid kommande regelrevidering. Även en del 
statistik plockas fram och gås igenom som underlag på vad som hänt sedan föregående revidering. Så detta är 
början av det som gruppen kommer arbeta med och sedan kommer vi givetvis gå igenom allt material och se vad 
medlemmarna tänker kring de olika funderingar mm vi lagt ut. För hur vi vidare kommer arbeta se sphks tidsplan 
som ni återfinner i här och på SPHK hemsida. 
 
Tidplan för meriteringsregler 
2019 januari 

• Gå igenom rasstandarden, fundera och diskutera om meriteringarna verkligen prövar det som standarden 
beskriver? 

 Fundera också över syftet med meriteringen. 
 Gemensamt för raserna är bland annat styrka, uthållighet och polara egenskaper. 

• Dokumentera förslag på förbättringar inför revideringsarbetet. 
 
2019 december 
Slutlig sammanställning av förslaget skickas ut till rasklubbarna för förankring i rasklubbarna. 
 
2020 januari-mars 
Information och förankring på rasklubbarnas årsmöten. 2020-03-29. Rasklubbarnas kommentarer skickas in till 
SPHK C. 
 



   
 

   
 

2020 april 
Reviderat förslag fastställs av SPHKs styrelse. 
 
2020 maj 
Information på SPHKs årsmöte. 
 
2020 juni-november 
Det formella regelverket utarbetas och skickas på remiss till rasklubbarna 
 
2020 december- 2021 januari 
SPHKs styrelse fastställer slutligt förslag till meriteringsregler. 
 
2021-01-30 
Förslag på meriteringsregler 2022-2026 överlämnas till SKK för fastställelse. 
 
2021-06-01 
Eventuella frågeställningar från SKK besvaras. Frågorna behöver eventuellt ut på remiss till de berörda rasklubbar. 
 
2022-01-01 
Nya meriteringsregler träder i kraft. 
 

  



   
 

   
 

 

 

Utvärdering av RAS samojedhund 2018 

Nedan följer en kort sammanfattning av nuläget och de mätbara målens uppfyllnad. Vad gäller Hälsostatistiken är 

den redovisad utifrån födelseår och hundar födda 2018 är ännu inte undersökta.  

 

Målsättning exteriör 

I nuvarande RAS har vi inga mätbara mål men rasklubben hänvisar till det arbete som allt jämt fortgår med att 

informera både uppfödare, hanhundsägare och utställningsdomare om rasens exteriöra särart kopplat till polara 

egenskaper och funktion vilket är att värna om rasens funktion som polar brukshund som är SPHK huvuduppgift 

enligt våra stadgar och roll som avels och rasförvaltande organisation. SPHK förordar en exteriör som gynnar 

hunden vid fysiskt arbete och prestation. Likväl som SPHK arbetar aktivt för att minimera brister i 

exteriören/anatomin som missgynnar hundens fulla kapacitet. På rasklubbens hemsida finns mycket information 

kring detta och ett särtryck ur RAS för att förenkla för de parter som är inblandade i rasens exteriöra utvärdering 

och förvaltning. Vi skall förvalta en arbetande polarhund med en anatomi som understödjer fysiskt arbete och 

prestation.  

Målsättning Bruksprov 

Under 2018 har 72 hundar genomfört DP60 med godkänd bruksmerit. Vi kan åter igen med glädje konstatera att vi 

når målet med antalet godkända bruksmeriter även detta år. Vi ser också hur våra olika team fortsätter att 

utveckals och förbättra sina resultat i spåren vilket är både roligt och glädjande utifrån vårt rasförvaltningsuppdrag. 

För att fortsätta förbättra bruksegenskaperna inom rasen behöver SPHK finna metoder för att utbilda uppfödare 

och hanhundsägare om att vi genom selektiv avel för de egenskaper som gynnar bruksarbetet kan föra rasen 

framåt ytterligare. Rasen är fortsatt att se som en ras under rehabilitering då det är fortsatt ett stort numerär som 

inte testar sina avelshundar vad gäller bruksprestationer. Men vi kan med glädje se hur de metoder som 

dragproven bidragit med ökar kunskapen om våra avelshundar och förståelsen för att varje generation måste 

testas för att vi skall kunna bevara de mentala egenskaperna som krävs hos en duglig polar brukshund. Kommande 

år behöver rasklubben fortsätta jobba aktivt med att sprida kunskapen och intresset att pröva sina avelshudar i 

praktiskt bruk.  

Målsättning Mentalitet 

Detta är en ständigt levande diskussion inom rasen och SPHK värnar om hundar med trevlig flockmentalitet som 

gör att vi kan hålla dem i större flockar och gå tillsammans. Ser vi historiskt på mentalitetens utveckling har den 

gått kraftigt framåt sedan införandet av dragproven då detta ställer högre krav på hundars mentala egenskaper i 

förhållande till andra hundar inom den egna flocken likt väl som mot främmande hundar av bägge könen. Även 

Utställningsdomare uppmuntras att beakta mentaliteten i ringarna. Vad gäller de mentala egenskaperna för arbete 

och funktion så ser rasklubben ett behov av att hitta metoder för att stärka dessa delar av mentaliteten inom rasen. 

Många hundar idag har inte vad som krävs mentalt av en arbetande hund som tränas regelbundet, över längre 

distanser och att klara av att hålla i huvudet för exempelvis ledposition där de förväntas driva framåt i bra fart över 

tid. Rasklubben ser ett behov av att väcka debatten kring vikten av att avla på hundar med ledaregenskaper och 

mental styrka att hålla ihop huvudet för långvarigt arbete inte bara under träning utan också i de mer mentalt 



   
 

   
 

påfrestande situationerna som hundarna utsätts för vid tävling. Här kommer återigen dragprovens betydelse in att 

sätta krav på att hundarna testas i situationer där det ställs högre krav på de mentala bitarna än vad det gör i 

träningsspåret hemma vid.  

Rasens BPH medelvärde ser för närvarande ut enligt nedan: 

 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

  

 

 



   
 

   
 

 

  



   
 

   
 

 

Övrigt 

Sammanträden 
Styrelsen har hållit 12 st protokollförda skypemöten 2018 samt konstituerande möte den 12 februari 2018. 
Styrelsen har haft en arbetshelg 21-22 april 2018 i Bålsta. Styrelsen har haft 2 st protokollförda skypemöten 2019. 

 
Medlemsantal 
Antal medlemmar 314 st (190128) 

 
Medlemstidning 
Ges ut av SPHK om har utkommit med 5 nr. Då det är vår medlemstidning, glöm inte skriva artiklar/skicka in 
material.  

 
 
 

TACK ALLA MEDLEMMAR FÖR DET GÅNGNA VERKSAMHETSÅRET.  
 
 
 
 
 

Camilla Nyström 
Ordförande 

 
 
 
 
 

Anna Palmblad                                     Emma Månsson                              Helene Werner 
                             Vice ordförande                                   Sekreterare                                      Kassör 

 
 
 
 
 
 

        Sofia Svalling                                         Elisa Perkiö                                      Linda Almquist 
Ledamot                                                Ledamot                                           Ledamot 

 
 
 
 

 
 

Karin Lundwall                          Anneli Jönsson 
Suppleant                                  Suppleant 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 
 

 
 

 
 Några av anledningar till det stora minus resultatet år 2018 

⦁    Spårdragningen i Furudal blev dyrare pga den stora mängden snö (5000:-) 

⦁    Reseersättning gällande 2017 betalades ut 2018 (4000:-) 

⦁    Då det tidigare år blivit fel fakturerat från SPHK till oss, ökade stambokföringsavg./avsättning… för dragmeritering under 
2018 (2500:-)  
⦁    Ökade kostnader kring styrelsen resekostnader (2700:-) 
⦁    Faktura gällande 2017 inkom 2018 och betalades då (800;-) 



   
 

   
 

 
Revisorberättelse 2018 

  



   
 

   
 

 

Förslag till budget 2019 

 
 

  

  



   
 

   
 

 

Verksamhetsplan 2019 
Preliminär verksamhetsplan för SPHK:s rasklubb för samojed verksamhetsåret 2019 
 
Ras och avelsfrågor 
Arbeta med avel och rasfrågor som syftar till att bevara rasens särart och specifika egenskaper, som bl.a. en 
funktionell polar draghund, vilket framgår av den historiska fakta kring rasen som finns tillgänglig, samt av FCI, SKK 
styrande dokument (rasgruppsplacering, rasstandard, mm) SPHK stadgar är också tydliga i våra uppdrag att bevara 
och utveckla våra rasers specifika egenskaper som bl.a. draghundar.  
 
Utställningar 
2 st officiella utställningar kommer att anordnas, Furudal 8 februari 2019 samt Degeberga 14 september 2019 
 
Dragmeriteringar/Dragtävlingar 
Nordiska mästerskapen kommer anordnas i Furudal 9-10 februari 2019 samt 12-13 februari 2019, både i 
slädhundsstil och i pulkastil. Under samojedsamlingen kommer det även anordnas D10 och linkörning.  
 
Vi i styrelsen kommer aktivt medverka för att fler medlemmar ska få möjligheter att meritera sina hundar. Alla 
meriteringstillfällen finns på hemsidan 

  

  



   
 

   
 

 

Valberedningens förslag 2019 

Valberedningens förslag till styrelse 2019 

  

Ordförande på 1 år  
Camilla Nyström ( Omval) 
  
Ordinarie ledamot (1 år kvar) 
Elisa Perkiö 
Helen Werner 
Sofia Svalling  
  
Ordinarie ledamot på 2år  
Emma Månsson  ( Omval) 
Linda Almquist ( Omval) 
 Anneli Jönsson  ( Nyval) 
  
Suppleant på 2 år  
Monica Berglöf ( Nyval) 
 
Suppleant fyllnadsval på 1 år  
Karin Lundwall ( Omval) 
  
Revisorer på 1 år   
Jonas Örn 
Natalie Austen 
  
Revisorssuppleanter på 1 år 
Jeanette Jensen  
Stina Hween 
  
Valberedning 

Varav en sammankallande som också skall ingå i valberedningen SPHK centralt. 

  

  

MVH Valberedningen 

Gun Joanna Eva 

  

 

 

  



   
 

   
 

MOTION 

 
 
Styrelsen yrkar på avslag med följande motivering:  
Att fastslå ett specifikt datum eller dag på ett årsmötesbeslut gynnar inte föreningen då det krävs två 
årsmöten för att riva upp beslutet. Verksamheten ändrar på sig övertid som gör att styrelsen inte kan 
säkerställa att årsmötet alltid kommer vara samma tidpunkt. Styrelsen har lagt in årsmötet en måndag 
utifrån inkomna synpunkter via den årliga utvärderingsenkäten. Viktigt att tänka på är att samojedernas 
vintervecka pågår en hel vecka och inte tre dagar. Det är därför viktigt att sprida ut aktiviteterna.  
 
Styrelsen saknar att-sats i motionen. 


