
Styrelsemöte 7/1-2009 

 
Närvarande: 
Linda Almquist, Eva Skullman, Helene Larsson, Anneli Jönsson, Helene Werner och Kjell Jonsson 

Anmält förhinder: Ann Lundgren, 

     1. Mötet öppnades 

     2. Till mötes ordförande valdes Annelie Jönsson 

     3. Till mötessekreterare valdes Linda Almquist 

     4. Till justerare valdes: Kjell Jonsson 

     5. Dagordningen fastställdes.        

6. Föregående mötesprotokoll daterat 15/12-08 

§6-7n Årets veteran är klart men nytt räkningssystem kommer att införas 2009. Annelie tar fram förslag till 
nästa möte då beslut tas hur det skall se ut. 

§6-8f Avelsrådet har eventuellt en konferens på gång som någon kommer att gå. 
7. Rapporter 

a. Ekonomi 

Det är lite minus som resultat för året men inge vi tycker är konstigt. 

b.Välkomstbreven 

Distriktspersonerna i Södra blir Linda Almquist och Anneli Jönsson. Mälardalen blir Helene Werner och 
Helene Larsson. Västra tar Kjell Jonsson. Gävle-Dala tar Cecilia Lönnberg. Nedre Norra tar Margareta 
Kohrtz och Övre Norra tar Eva Nätteldal. 
Breven är sedan klara för att börja ges ut. 

c. Barmark 

Barmarksgruppen är nu i mål med ett förslag för enspann och ett för flerspann. Enspann är ett test och 
flerspann blir som en tävling. Gruppen är nöjd med sitt förslag. 

d. Samojedartiklarna 

Samojedartiklarna skall nu ut på hemsidan samt skall de tas med till Furudal för försäljning. 

e. Domarkonferens 

Anneli söker kontakt med SPHK då vi fortfarande inget hört om domaren. 

Gällande ändringarna i domarkompendiet så kollar Helene L igenom det till nästa möte. 

f. Meriteringsreglerna 

Allt klart med meriteringsförslaget och vi sänder allt till hemsidan. 

 
 
 



 
g. Furudal 

I frågan om veterinär avvaktar vi då vi inte fått svar på vår dispens ansökan ännu. 
Vi skriver ut på hemsidan att anmälan i draget även gäller A och B tester som vi hoppas få in i förväg 
också då allt blir lättare att planera då. Anmälningstiden till utställningen går strax ut och det ser ut att bli 
bra med anmälningar. 

Vi går igenom funktionärslistan. 

Kjell köper in klockor till dragtävlingen. 

Middagsbiljetter skall kunna köpas i sekretariatet. Anneli fixar biljetter. 

Försäljningslistan skall ändras lite då middagsbiljetter och samojedartiklar skall läggas till. Kollas till nästa 
möte vad de olika sakerna skall kosta. 

Uppfödarträffen skall bla. handla om HD, etik och moral, SKK´s åldersregler, hur vill vi ha uppfödarträffar 
mm. 

Mer sponsring behövs, alla behöver jobba på med det. 

h. Årsboken 

Årsboken jobbar på och det går bra med arbetet. Framsidan skall tryckas upp i A3 format och trycks 
sedan ut av Helene L för att sättas upp i Furudal som reklam för de som ännu inte beställt en bok. 

i. Ordförande till årsmötet 

Ordförande till årsmötet har vi inte fått klart med ännu. 

j. Aktivitetshelg 

På årsmötet kan vi i stora drag berätta vad det handlar om och hur vi har tänkt. Bidrag kan vi inte söka för 
detta. 

k. Hundsport 

Radannonsen i hundsport beslutade vi att sluta med. 

8. Nya ärenden 

a.  FCI rapport 

Vi har tagit del av rapporten men hade inget att tillägga. 

b. SKK´s åldersregler 

Tar upp gällande regler för avel på uppfödarmötet i Furudal, samt kollar Anneli med om avelsrådet tycker 
vi behöver göra mer runt detta. 

c. Årsmöteshandlingarna 

Helene Werner gör alla årsmöteshandlingar i år också. 

d. Furudal.nu 



En person som är webmaster för sidan Furudal.nu har hört av sig och frågat om han får lägga in om vårt 
arrangemang i Furudal på deras sida. Det fick han givetvis så förhoppningsvis lockar det några nyfikna 
att komma och titta också. 

 
 
 
e. Polarhundsmästerskap-special 

Linda har pratat med en från Siberian Husky klubben och ställde nu frågan om intresse finns att starta ett 
polarhundsmästerskap i alternativa grenar tex. agility, lydnad, spår mm. 

Övriga styrelsen var också positiv och ser fram emot att jobba vidare med detta. 

f. Hemsidan 

Beslutade att rensa lite på hemsidan bland an del gammalt. Samt ta bort den ena uppdateringssidan då 
det bara behövs en. Vi kollar igenom lite och ser vad som kan behövas tas bort från sidan som är 
gammalt tex. gamla protokoll mm. 2008 skall finnas kvar men övrigt som är före det kan kastas.  

9. Nästa möte 

Nästa möte är den 18/1 för att gå igenom motionerna och den 21/1 för att ha styrelsemöte. 

10. Mötet avslutas 

Vi tackar för visat intresse och mötet avslutas. 

_____________________                                  _________________________ 

 


