
Styrelsemöte 25/2-2009 

    Närvarande: 
    Linda Almquist, Helene Larsson, Anneli Jönsson, Ann Lundgren, Helene Werner, Kjell Jonsson, Peter 
Bengtsson och 

    Camilla Dehlin-Johansson 

    Anmält förhinder: Eva Skullman 

     1. Mötet öppnades 

     2. Till mötes ordförande valdes Anneli Jönsson 

     3. Till mötessekreterare valdes Linda Almquist 

     4. Till justerare valdes: Peter Bengtsson 

     5. Dagordningen fastställdes. 

6. Föregående mötesprotokoll daterat 21/1- 09 

Meriteringsförslaget 

Anneli skall ändra några små ordformuleringar efter årsmötets önskemål sedan sänder Anneli det till 
SPHK. 

Mötesprotokollet daterat 21/1-09 samt det konstituerande mötet den 7/2- 09 lades sedan till 

handlingarna. 
7. Rapporter 

a. Ekonomi 

Efter årsmötets önskemål är budgeten reviderad och nytt förslag visades på mötet.  

Det saknas betalningar från två stycken ägare efter Furudal. Dessa skrivs upp ihop med de övriga att 
betalning skall ske innan anmälan kan göras på nytt inom vår klubb. 

b. Domarkonferens 

Huvuddomare till domarkonferensen är klar och det blir Erna-Britt Nordin.  

Helene Larsson har fått cd skivan med hela kompendiet på av Annika Uppström, dock har inte hon 
programmet i sin dator. 

Ann Lundgren (sammankallande), Helen Larsson och Helene Werner skall revidera kompendiet 
omgående. De kollar med Ninni när det skall in till SKK.  

Linda scannar in kompendiet och sedan görs revideringarna och skickas runt med mail till alla i styrelsen. 

c Furudal 

Vi har inte fått in några bilder från Furudal till hemsidan ännu. Camilla D-J tar kontakt med fotograf 
Camilla Nyström och ber om bilder till draget och utställningen. 
Sedan hade vi lite diskussion runt arrangemanget i Furudal, men en större utvärdering mm görs på 
arbetshelgen 



 
 
d. Uppfödarmötet 

Vi saknar protokoll från Mälardalens årsmöte i januari. Linda har sökt Britt Forsgren om protokollet, men 
ej fått svar ännu. 

 Vi har dock fått in protokollet från uppfödarmötet i Furudal. Anneli pratar med sekreteraren på mötet för 
en litet tillägg så det blir mer förståeligt gällande en av punkterna om HD. Sedan läggs det ut på 
hemsidan 

Fundering om uppfödarmötet från styrelsen är hur det går med Forumet som Pernilla skulle öppna. Vi 
kollar upp det. Samt undrar vi vem som skall ta hand om uppfödarmötena då flera av dessa poster är 
vakanta. Mer diskussion om detta tas på arbetshelgen. 

e. Årsmötet 

Diskussion runt årsmötet, måste få bättre mötesregler så att på det sättet mötestiden kan kortas ner. 
Samt bör de med sen ankomst till mötet inte ha rösträtt. Mer diskussion på höstens arbetshelg. 

f. Inrapportering av styrelsen 

Inrapportering av nya styrelsen är på gång till SPHK och SKK. Till vår hemsida samt SPHK´s hemsida är 
det klart.  

g. Meriteringsrapporteringen till SKK 

Allt inskickat är redan utskrivet på SKK databas och allt stämmer hittills. Det flyter på jättebra. 

h. Årets veteran 

Nytt förslag är framtaget av Anneli och styrelsen beslutade att det skall börja gälla från 2009. Sänds in för 
publicering på hemsidan omgående. 

8. Nya ärenden 

a.      Mail från medlem 

Vi har fått in ett mail från en medlem. Anneli svarar medlemmen att det är bra tankar och att vi tittar 
närmare på det på vår arbetshelg. 

b. Domarförfrågan 

Vi har fått en ny domarförfrågan och vi säger JA till hans vidare utbildning. Linda svarar SPHK om det. 

c. Arbetshelger 

Datum för styrelsens arbetshelger under 2009 blir: 

13- 14/6- 2009 förhoppningsvis på Idingstad som vi var senast. Anneli kontaktar dem och bokar om det är 
ledigt. 

24- 25/10- 2009. Plats ej bestämd ännu. 

d. Aktivitetshelgen 

1-3/5 är det aktivitetshelg i Boxholm. Start fredag klockan 13.00 och slut söndag klockan 14.00. 
Huvudansvariga för helgen är Helene Werner och Peter Bengtsson. Ytterligare två personer tillfrågas 
utanför styrelsen om de vill delta i gruppens arbete. 



 
 
 
Gruppen skall ha telefonmöte den 4/3 klockan 19.00.  

Först skall schema för de olika aktiviteterna läggas så ett program för helgen kan gå ut och anmälningar 
till detta kan tas emot. 

e. Räkningar vid tävlingar 

För årets draghund samt som resultatrapportering till SKK och årsboken skall göras enligt 
meriteringssystemets sätt att räkna oavsett om arrangören delar upp i olika raser enligt resultatlistan. 
Men vi räknar enligt de klasser som finns att dela i. 

f. HD på hemsidan 

På uppfödarmötet talades det om att lägga ut statistik för kennlarna på hemsidan gällande HD. Anneli 
kontaktar SKK för att kolla så det är ok innan mer arbete görs i detta. Andra klubbar har det dock redan. 

g. HD information 

På uppfödarmötet talades det även om att göra ett gemensamt papper med information om HD som alla 
uppfödare kan ge till sina valpköpare. Linda tar hjälp av avelsrådet och ytterligare en person utanför 
styrelsen tillfrågas för att delta i arbetet. 

h. Att tänka på vid valpköp 

Linda förslår att vi skall göra en länk på rasklubbens hemsida där det står vad man skall tänka på vid 
valpköp. Detta för att ge mer information till valpköparna så de kan läsa lite om vad de bör titta efter på 
föräldradjuren mm. 

Linda tar kontakt med avelsrådet samt ytterligare en person utanför styrelsen tillfrågas för detta arbete. 

i. Registrering av kull 

Diskussion runt en registrerad samojedkull där föräldradjuren inte följer hälsoprogrammet som finns. Man 
får registrera valpar fast föräldradjuren är HD belastade men alla valpar blir avelsspärrade och 
stamtavlan är stämplad med avelsspärr. 

j. Åldersgräns nordisk stil 

Förfrågan från SPHK om att följa övriga regelverk och slopa övre åldersgränsen i nordisk stil har kommit. 
Vi säger Ja till att slopa den övre åldersgränsen i nordisk stil. Linda svarar SPHK i frågan. 

k. Årsboken 

Susanne Davidsson har av olika skäl omedelbart lämnat allt arbete med årsboken. De som är kvar räknar 
dock med att göra boken färdig och även att göra en bok för 2009. 

9. Nästa möte 

Nästa möte blir den 18/3- 09 klockan 19.00 på telefon 

10. Mötet avslutas 

Anneli tackar för visat intresse och mötet avslutas. 

__________________                                        _________________________ 
ordförande: Anneli Jönsson                                         justerare: Peter Bengtsson 



 


