Styrelsemöte, Sörsjön 050731
Närvarande: Christer Afséer, Ulrica Öhman, Ulf Jönson, Ninni Hjortvall, Eva Werner, Helene
Werner, Camilla Dehlin-Johansson (repr. f samojed), Gunnel Åkerlind.

1. Mötet förklarades öppnat.
2. Godkännande av dagordningen. Godkändes.

3. Val av justerare: Ninni och Ulf.
4. Ekonomin.
A) Föredrag om läget. Resultatrapporten (Se Bilaga 1 och 2).
B) Christer A ska höra med Wille om han fått bekräftelser på annonsbeställning.
Beställningar av annonser måste finnas skriftligen. Beslut: en sista påminnelse innan
inkasso.
C) Ulf och Ewa ställer samman förslag på rutiner och förändringar i arbetet kring
ekonomin. Redovisas på arbetsmöteshelgen.
D) Övre Norra: skall inkomma med skriftlig rapport om budget och vilka som sitter i
styrelsen, till SPHK.
E) Beslut:Gunnel Å får handkassa på 1000:- för polarhundens utskickskostnader.
5. Resultatrapportering/SKK. Rutiner för arbetet kring detta utarbetas av Trude, Ylwa och
Freddie (sammankallande). I första hand vill vi ha ett första provår, sedan utvärdering.
Beslut: fattades att så skulle ske. Rasklubbar och distrikt skall informeras om detta, när
arbetsrutinerna är gjorda. Förslag på arbetsrutiner inlämnas på arbetshelgen.
6. Domarkonferensen. Ansökan har skickats per mejl samt reguljär post till SKK, som
bekräftat att ansökan inkommit. Vi väntar på svar samt godkännande från SKK.
Rapporten godkändes.

7. Hemsidan sphk.se. Beslut: Ulrica Ö tar över den tillsvidare, mot en ersättning på 3000/år,
i år 1500 då halva året redan gått. Tre månaders uppsägningstid. Ulrica skriver ett utkast
på arbetsbeskrivning till arbetshelgen. Riktlinjer för hemsidan skall sedan tidigare finnas
dokumenterade.
8. Rapporter.
A)
Malamuteklubben har lämnat in RAS och väntar på att det skall bli godkänt.
Allmänt om olika kommande aktiviteter, däribland extra årsmöte i Tiveden
angående dragprov.
B)
Samojedklubben. Har lämnat in RAS. Planerad regelrevidering, se kommande
Polarhunden. Uppfödarregioner planeras. Raskompendie under konstruktion.

9. Skrivelser. Mottagen skrivelse angående samojedklubbens RAS. Svar på denna lyder:
RASarbetet för samojed HAR genomförts enligt demokratiska processen. Se vidare
Samojedklubbens ordförandes svar via e-post till avsändaren. (Bilaga 3) Konstaterandes
att vid Samojedklubbens årsmöte där beslut om RAS fattades, reserverade sig ingen.
10. Polardistans. Ansvarsfrågan. Västra beslutar om detta, kan dom inte detta, utser SPHKs
styrelse ansvariga. Västra redovisade förslag. Gunnel Å inkom med ytterligare ett förslag
som vidarebefodras till västras styrelse. Beslut: ansvar för ansvarsfördelning ligger på
Västra distriktet. Resultat avrapporteras på Arbetshelgen.

11. Övriga frågor.
A)
Hanhundslista på Nedre Norras hemsida. Skall kontaktas för förklaring som
redovisas på arbetshelgen.
B)
Polarhundens kostnader för utskick och hur det skall hanteras, tas upp på
arbetshelgen. Beslut bordlades till arbetshelgen.
C)
Resekostnader. Tas upp på arbetshelgen, då även tidigare beslut angående detta
redovisas då.
12. Mötet avslutades.

___________________________
Sekreterare Ulrica Öhman

__________________________
Ordförande Christer Afseér

___________________________
Justerare Ninni Hjortvall

___________________________
Justerare Ulf Jönson

Bilagor:
1 Resultatrapport
2 Balansrapport
3 Svar angående RAS-Samojed

