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VERKSAMHETSÅRET 2019



Förslag till DAGORDNING vid ordinarie årsmöte 2020-03-14

§1. Mötets öppnande

§2. Justering av röstlängden

§3. Val av ordförande för årsmötet

§4. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet.

§5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.  

§6. Beslut av eventuell närvaro- och yttranderätt.

§6. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.

§7. Godkännande av dagordning

§8. Styrelsen verksamhetsberättelse årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor samt revisorernas redogörelse.

§8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

§9. Revisorernas redogörelse

§10. Ansvarsfrihet för styrelsen

§11. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

§12. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår.  

§13. Val av : Ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning.  

A)Ordförande om 1 år

B)2 ordinarie ledamöter om 2 år

C)2 ordinarie ledamöter om 1 år fyllnadsval

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 2019-
02- 11 till 2020-03-14

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande (AU): Camilla Nyström
V ordförande: Elisa Perkiö 
Sekreterare / suppleant (AU): Monika Berglöf 
Kassör (AU): Helene Werner
Ledamöter: Anneli Jönsson,  
Beatrice Palm (avgick:2019-06-13 ) 
Alva Wester (avgick: 2019-02-20) 
Sofia Svalling (avgick: Juli 2019)
 Suppleanter: Karin Lundvall (avgick: Mars 2019)

Revisorer:  Natalie Austen Öhrn och Jonas Öhrn
Revisorssuppleant:  Jeanette Jensen och Stina Hween 
Valberedning: Michael Berglöf, Eva Ohlsson och Helene Larsson

Kommittéer /arbetsgrupper 

Utställning: Helene Werner 

Valpförmedlare: Isabelle Karlsson Rydell 

SPHK C repr. Camilla Nyström

Webbansv. Leo Kirgios

Meriteringssekr. Linda Almquist

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

Översyn och utvärdering av RAS: Camilla Nyström, Monika Berglöf, 
Översyn av meriteringsregler: Camilla Nyström och Linda Almquist



Rapporter

Utställning

SE UCH: 7 st

Resultat

Furudal 2019-02-08
11 valpar, 21 hanar och 33 tikar
domare: Mikael Nilsson 

BIR, BIR-bruks: Svartisens Diva äg; Sara Edin Mårtensson
BIM: Plogens La Lacatus av Tundra äg; Heléne Werner

BIM-bruks: Olenkas Akim äg; Anna Palmblad

BIR-veteran: Newsam's Val Kilmer äg Carina Cansund
BIM-veteran: Deejasome Helt Underbar äg, Anneli Jönsson

BIR-valp: Smile Elite Believe Me äg; Wilma Måsan
BIM-valp: Team Takotna's Amelia Earhart äg; Birger Voigt

Bästa uppfödargrupp: Kennel Newsam`s äg: Carina Cansund

Degeberga 2019-09-14
1 valp, 16 hanar och 21 tikar
domare: Henrik Söeborg, Danmark

BIR: Bivvilis Black Pearl Pepper äg; Ellinor Olsson
BIM: Bivvilis Black Red Chili Hot Pepper äg,Pernilla Wickström-Osietzki

BIR-bruks: Swedsam's Karisma of Akash äg; Christina Bjerstedt-Ohlsson
BIM-bruks: Julesno Sgt Pepper äg;  Pernilla Wickström-Osietzki

BIR-veteran: Deejasome Helt Underbar äg: Annelie Jönsson
BIM-veteran: Julesno Sgt Pepper äg: Pernilla Wickström-Osietzki

BIR-valp: Whitecoat`s Eleganta Elina äg:Sara Cansund

Bästa uppfödargrupp: Kennel Deejasome äg: Anneli Jönsson

Årets hundar

Årets samojed: Aatelinas Tiur Hirrivirri äg:Elina Wanhatalo
Årets draghund: Snötollens Chiquita Bixie äg: Fredrik Petri & Linda Almqvist
Årets utställningshane: Bivvilis Black Pearl Pepper äg: Marita Olsson
Årets utställningstik: Bivvilis Red Hot Chili Pepper äg: Pernilla Wickström-Osietzki
Årets veteran: Julesno Sgt Pepper äg: Pernilla Wickström-Osietzki



Drag

Dragmeritering SPHK samojed anordnade i Furudal 9/2- 10/2 DP20 NM/Oredraget.
6 spann släde deltog 10 stycken och segrade gjorde Linda Almquist Sverige före Katja Gross Schweiz och 
Birger Woigt
4 spann släde deltog 9 stycken och segrade gjorde Fredrik Petri före Michael Berglöf, båda från Sverige och 
Robert Zwankhuizen Nederländerna. Bästa dam kom på 4:e plats och var från Tyskland.

I nordisk stil deltog 3 stycken och segrade gjorde Diana Karlsson före Sara Mårtensson. 

SPHK samojed anordnade i Furudal DP60 (2x30km) Vann gjorde Fredrik Petri före  Michael Berglöf och 
Dan Palmblad. Totalt startade 11 spann på släde samt 1 st Nordsikt varav alla fullföljde tävlingen.

Dessutom var det i år mycket publik utmed spåren för att titta på våra duktiga och fina ekipage.

Genomförda Dp10 under Furudal vecka 6 och 7. Samt I Hamra måndag vecka 4(då samojed var arrangör) 
Totalt körde 11st

22 PDP titlar delades ut under året 2019 samt 2 SE(POLAR)CH

Det har under året 2019 varit 2 stycken DP60 2 st. DP20+ 1stycken DP100 samt 1 stycken 250+ . Samt 5 
stycken DP10

Det är sammanlagt 242 hundar som startat på meritering under året fördelat på 69 hanar och 173 tikar 
(samma hund kan ha startat flera gånger).

Femårsöversyn av RAS 

Ras har utvärderats och arbetats om under året och ligger på remiss fram till och med 29 februari. En djupare
beskrivning av arbetets gång finns i separat dokument på rasklubbens hemsida. Kort kan nämnas att 
arbetsgruppen involverat medlemmarna och gett alla möjlighet att inkomma med sina önskemål kring RAS 
tidigt i arbetet genom att svara på den enkät som legat ute. RAS har bl.a fått en förenklad struktur, färre men 
mer mätbara mål och strategier, samt ,mindre justeringar i rekommendationer och mål. 

Rasklubben har också lyssnat på vad SKK menar är rasklubbens uppgift att jobba med, det vill säga att hålla 
oss inom ramen för våra styrande dokument, stadgar, rasstandard och övriga styrande dokument inom SKK 
organisation. Arbetet med rasen är tydligt kopplat till stadgar och rasstandard. Stort fokus har lagts på 
funktion, god djurvälförd och vad hunden tjänar på i alla situationer i livet inom olika aktiviteter. 

Meriteringsregelöversyn

Meriteringsreglerna har utvärderats och justerats i små marginaler i förhållande till vad medlemmarna 
tycker, hur statistiken slår och hur vi bör ligga för att fortsätta vara ett avelsutvärderingsverktyg för rasens 
olika egenskaper. Även här har medlemmarna involverats i ett tidigt skede i arbetet där först en mer 
omfattande enkät gått ut till alla medlemmar att svara på, sedan gick även en ytterligare enkät ut i syfte att 
kontrollera vad våra medlemmar anser i en specifik fråga angående viktkrav. En djupare beskrivning av 
arbetet och redogörelse för utvärderingen av regelverket finns i separat dokument på rasklubbens hemsida. 



Kontroll av måluppfyllnad mot RAS

I och med att vi är mitt i slutskedet av den stora utvärderingen av RAS hänvisar vi till det dokument på vår 
hemsida som särskilt avhandlar detta samt till utvärderingen av måluppfyllnaden som återfanns i förra årets 
utvärdering då de slutsattser som där redogjordes för har legat till grund för arbetet med den större 
översynen. Här nedan koncentrerar vi oss på att redogöra för den statisk vi kan finna kring rasens hälsoläge 
mm i avelsdata i och med att vi är precis i ett mellanläge mellan två RAS versioner. 

Rasen ligger relativt stadigt mellan 250-300 registreringar år med en topp runt 2015.



Vi ser en tendens till att allt för unga unga djur går i avel även om det är marginellt få individer är det tråkigt ur ett 
djurvälfärdsperspektiv. 



Vi behöver fortsätta belysa vikten av att enskilda avelsdjur inte får för stor spridning i populationen. De individer som 
toppar listorna ligger väl högt i antalet barnbarn i förhållande till raspopulationens helhet. 

Rasen ligger runt 1% i ökning per år vilket utifrån ett populationsperspektiv i förhållande till många andra raser får ses
som en acceptabel nivå. Att början av 2020 visar på högre siffror jämnar kanske ut sig när året är slut, något vi får 
följa upp och utvärdera framledes. 



Det är glädjande att se att samojeden har en högre andel friröntgade hundar och av dessa även en överhängande andel 
A-röntgade hundar. Dock kan vi konstatera att det är ytterst viktigt att fortsätta informera våra uppfödare om vikten att
inte utesluta B-röntgade hundar ur aveln bara för att det är lätt att stirra sig blind på en siffra. Vi har fler egenskaper att
värna om utöver god ledhälsa. 







Övrigt

Sammanträden
Styrelsen har hållit 8 st protokollförda skypemöten 2019 samt konstituerande möte den 21 februari 2019.
Styrelsen har haft en arbetshelg 30-31 mars 2019 i Bålsta. Styrelsen har haft 3 st protokollförda skypemöten 2020.

Medlemsantal
Antal medlemmar XX st

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

Elisa Perkiö Monika Berglöf Helene Werner
Vice ordförande Sekreterare/suppleant Kassör

 Anneli Jönsson
Ledamot Ledamot Ledamot

Suppleant





 







 

  



 Verksamhetsplan 2020
Preliminär verksamhetsplan för SPHK:s rasklubb för samojed verksamhetsåret 2020

Rasklubbens uppdrag och arbete
Fortsätta jobba i enlighet med SKK dierktiv att hålla vårt arbete med rasen i linje med SPHK stadgar samt rasens 
standard och i huvudsak fokusera på rasens specifika egenkaper och det användningsområde som framgår av 
rasstandarden. Fortsätta skapa tillfällen där vi tillsammans har möjlighet att diskutera vårt arbete i förhållande till 
stadgar och rasstandard vid medlems- och uppfödarmöten. Fortsätta hålla liv i och utveckla den gemensamma 
målbilden med rasklubbens arbete.

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. Rasklubbens utbildade avelsrådsrepresentant är 
sammankallande i arbetet med RAS och avelsfrågor med fokus på de verktyg klubben har för att driva 
rasförvaltningen. Samojeden skall fortsätta vara det naturliga valet för den ägare som söker en aktiv och arbetsam 
friluftshund.

Utställningar
2 st officiella utställningar kommer att anordnas, Furudal 7 februari 2020 samt Degeberga  september 2020

Dragmeriteringar/Dragtävlingar
Nordiska mästerskapen kommer anordnas i Furudal 8-9 februari 2020 samt 11-12 februari 2020, både i
slädhundsstil och i pulkastil. Under samojedsamlingen kommer det även anordnas D10 och linkörning.
Styrelsen skall även arbeta med förberedelserna inför vintersamligen 2021 och ansvara för att där genomförs Nordiska
mästerskapen i DP20 13-14 Februari och DP60 16-17 Februari.

Medlems- och uppfödarmöten
Rasklubben planerar för att håll minst ett större medlems- och uppfödarmöte i samband med vinterveckan med fokus på
rasklubbens uppgifter, pressenation av arbetet med RAS och översynen av meriteringsreglerna. Utöver detta skall 
rasklubben arbeta för att fler möten hålls under året med vidare diskussioner kring arbetet med rasen med utgångsläge 
från stadgar, rasstandard och styrande dokument.

Barmarksprov i södra sverige
Styrelsen skall ta kontakt med medlemmarna i södra Sverige och se över möjligheten att hitta en arrangörsstab för 
genomförande av ett barmarksprov.

Vi i styrelsen vill aktivt medverka för att fler medlemmar ska få möjligheter att meritera sina hundar, detta genom att
vi anordnar och ansvarar för de officiella proven i samband med vinterveckan samt kommer arbete för att gemensamt

med övriga medlemmar finna en arrangörsstab i södra sverige för genomförande av barmarksprov.  Alla
meriteringstillfällen skall finns på hemsidan



Valberedningens förslag till styrelse 2020
Ordförande på 1 år Camilla Nyström - omval
Ordförande på 1 år Eva Ohlsson - nyval

Ledamot:
Anneli Jönsson ( 1 år kvar) 
Helene Werner omval på 2 år 
Johanna Hall nyval 2 år 
Jan Christian Niemistö nyval 2 år
Carina Carnsund fyllnadsval 1 år 
Ankie Lauren fyllnadsval 1 år 

Suppleant:
Helena Persson nyval 2 år
Rikard Linde fyllnadsval 1 år

Revisorer på 1 år Jonas Öhrn och Natalie Austen 
Revisorssuppleanter på 1 år Jeanette Jensen och Stina Hween





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 i år förlagt årsmötet utanför vinterveckan utifrån inkomna synpunkter från medlemmar,
inte med anledning av att vissa är missnöjda med vald styrelse utan på grund av den stämning det

skapar när vissa individer känner sig misskrediterade och framställs i dålig dager inför andra och inför
kommande årsmöte.

Under vinterveckan har flertalet medlemmar som var på plats uttryck hur bra de tyckte att
vinterveckan var då det inte låg ett årsmöte under veckan. De uttryckte att det var trevlig stämning och

all stress som varit inför just årsmötet var borta. Även våra återkommande utländska besökare har
uttryckt att årets vintersamling var den trevligaste de varit på hos oss.

Styrelsen saknar även att-sats för beslut i motionen att fatta beslut i. 
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