
Styrelsemöte 21/1-2009 

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

     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 7/1-09 

Årets veteran 

Anneli var inte klar med det nya förslaget för räkningen av årets veteran ännu. Kommer till nästa möte. 

Avelsrådet 

Både Christina L och Christina B-O stannar i avelsrådet ett år till vilket vi är tacksamma för. Christina B-O 
vill gärna åka på den konferensen vi nämnt för henne tidigare, vilket självklart är ok. 
7. Rapporter 

a. Ekonomi 

Helene W gick igenom hur årets resultat hade blivit och varför det var som det var. Inget konstigt. 

b. Samojedartiklarna 

Samojedartiklarna skall nu ut på hemsidan samt skall de tas med till Furudal för försäljning. Helene W 
kollar upp vad vi skall ta för alla sakerna och meddelar Linda som skriver ihop prislistan som skall med till 
Furudal. 

c. Domarkonferens 

Annelie har inte haft någon kontakt med SPHK ännu i frågan om domare. Helene L tar kontakt med 
Annika U som har originalet på kompendiet på data och kollar om vi kan få ta del av det. 

d. Meriteringsförslaget 

Vi har fått in väldigt lite kommentarer om vårt meriteringsförslag, bara två stycken. Det ena är att 
polarhundsprov 2 saknas till bruksklass och anledningen är att det aldrig har gett SUCH och vi ville ha det 
enkelt att det som gav bruksklass också skulle ge SUCH. Men visst kan man tänka sig att det ger åt 
andra hållet också. Vi får se vad årsmötet säger om det. 

Det andra är att det var negativt att andra meriteringar än drag har kommit med för att få bruksmeritering 
och SUCH. 

Annars inga kommentarer om det än att det är ett bra och väl genomarbetat förslag och det tackar vi för. 

 
 
 
 
 



 
e. Furudal 

Kjell meddelar i talande stund att det finns snö i Furudal och att spåren jobbas det på för fullt. Det tackar 
vi också för. Plan B om det inte skulle finnas snö i Furudal är också klar med Hamra genom Anders och 
det tackar vi också för. 

Diplomen till Furudal gör Susanne. Onamnade till A teserna som blir godkända samt med namn som 
Linda skall sända ner på de inom tävlingen. De skrivs sedan ut av Helene Larsson. 

Middagen fixar Helene Larsson med för fullt. Anmälningar börjar komma in. Helene sätter ut menyn och 
priset 60kr på hemsidan så alla vet vad det är och vad det kostar. Man betalar sedan middagen i 
sekretariatet mot en middagsbiljett. 

Vi behöver ingen veterinär i Furudal, då vi har fått dispens av jordbruksverket, tack för det. 

Klockorna till draget är inköpta till ett bra pris. 

Beslut om presentkorten som skall gå ut. Det blir 4 på draget som lottas ut på startnummer. En inom 
varje tävlingsklass. Dras på prisutdelningen. Det kommer även att gå ut 4 stycken på utställningen och 
där blir det BIR och BIM vuxen och valp som det går till. 

Ann hade bra text som skall stå med. Hon mailar den till Anneli som meddelar Christina B-O som skall 
göra presentkoten. 

Samt genomgång av funktionärslista, prislista mm inför Furudal. 

f. Uppfödarmötet 

På uppfödarmötet kommer följande punkter att tas upp: 

 HD statistiken – vad gör vi för att få det bättre  
 Prissättning på valpar  
 Etik och moral  
 Ålders reglerna som är sända till SKK  
 RAS utvärdering mm ?  
 Hur vill ni ha uppfödarmöten i framtiden  
 Övrigt  

I övrigt är det en uppfödare som visst glömt bort länken till vår rasklubb. Anneli meddelar berörd kennel. 

g. Årsmötet 

Ordförande blir Mats Stenmark från SKK och han skall få allt material i förväg som han bett om. 

Lokalen är bokad. 

Styrelsen bör träffas 14.30 på lördagen i lokalen så allt är klart innan mötet. Även Mats skall vara där då. 

Anneli tillfrågar Christina B-O om hon kan vara sekreterare på mötet. 

Genomgång av årsmöteshandlingarna som det skrivs på för fullt. De läggs ut på hemsidan så fort de är 
klara. 

h. Årsboken 

Boken kommer i år att kosta 350kr. Reklam kommer finnas på plats. Man kan även beställa och betala på 
plats i Furudal. 



8. Nya ärenden 

a.  Motionerna 

Genomgång av motioner och motionssvar som skall vara i årsmöteshandlingarna. 

b. Medlemskap 

Det är några som har anmält till Furudal som inte har medlemskap ännu. Alla kontaktas i samband med 
PM och ombeds ta med medlemskort eller kvitto på betalning om man inte hunnit få medlemskortet ännu. 
Kul att det är lite nya som kommer. 

 c. Licenser 

Alla måste ha licens för att få starta i Furudal men SDSF håller stängt under januari så vi ber alla som 
inte finns på listan att medtaga kvitto i samband med att PM sänds ut ifall inte SDSF är snabba på att 
skriva in när de åter öppnar i februari.  

d. Betalning 

Då några stycken har missat sista betalningsdagen så får de betala med efteranmälningsavgift detta året. 
Sedan kommer man inte att få delta om man inte har betalt innan sista betalningsdag. All anmälan är 
bindande. Även detta meddelas i samband med att PM går ut. 

9. Nästa möte 

Nästa möte är årsmötet. 

10. Mötet avslutas 

Anneli tackar för visat intresse och mötet avslutas. 

_____________________                                  _________________________ 
ordförande: Anneli Jönsson                                         justerare: Kjell Jonsson 

 


