Styrelsemöte 19/5-2009
Närvarande:
Linda Almquist, Helene Larsson, Kjell Jonsson, Anneli Jönsson, Helene Werner, Peter Bengtsson och
Camilla Dehlin-Johansson.
Anmält förhinder: Eva Skullman och Ann Lundgren,
1. Mötet öppnades
2. Till mötes ordförande valdes Anneli Jönsson
3. Till mötessekreterare valdes Linda Almquist
4. Till justerare valdes: Helene Larsson
5. Dagordningen fastställdes.
6. Föregående mötesprotokoll daterat 20/4- 09
Angående HD samt Furudal så hänskjuts frågorna till arbetshelgen.
Mötesprotokollet daterat 20/4-09 lades sedan till handlingarna och sändes till hemsidan för publicering
där.
7. Rapporter
a. Ekonomi
Inget nytt att rapportera om ekonmin.
b. Domarkompediet
Domarkompendiet är klart med bilder och text.
Helene Werner får i uppdrag att ta med kompendiet till domare Erna-Britt Nordin i Norberg så hon får
kolla igenom kompendiet.
c. Aktivitetesgruppen
Inget kom ut på hemsidan om den inställda aktivitetshelgen, mycket synd.
Alla vet inte vad Maltegruppen är så en förklaring behövs. Helene Larsson får i uppdrag att skriva ihop
text till hemsidan och som lappar att dela ut på utställningarna i Norberg och Bjursås för att
förhoppningsvis få lite napp på medlemmar till Maltegruppen. Intresse skall sändas till rasklubbens
mailadress.
Mer om hur aktivteter skall göras kommer att tas upp på arbetshelgen.
d. Styrelsemötet
Rapport från styrelsemötet i Svartnäs från Anneli Jönsson som fick information av vår representant
Cecilia Lönnberg. Se protokoll från styrelsemötet.
e. SPHK logga
Linda, Peter och Camilla jobbar vidare med loggan. Vi har ett nytt förslag på hur vi vill att samojeds logga
skall se ut, men det måste kollas hur det skall vara för att kunna tryckas mm.
Peter har lite kontakter som han kollar med samt hör vi om vi får mer information på SPHK´s årsmöte.

f. Meriteringsmöte
Söndagen den 24/5 skall det vara ett möte med Samojed och SPHK angående de framtida
meriteringsreglerna. Vi måste försöka komma mer överens i vissa frågor. Det var mycket kort varsel till att
förbereda sig till mötet. Linda går på mötet och tillfrågar Cecilia att följa med henne på mötet.
8. Nya ärenden
a.

SPHK`s årsmöte

Inga motioner har inkommit till årsmötet.
Gällande valberedningen till SPHK centralt så tillfrågas Samojeds sammankallande valberedare i frågan.
Anneli kontaktar Pernilla Wickström i frågan.
b.

Hanhundslistan

Förfråga från avelsrådet om en hane får vara med på hanhundslistan. Styrelsens svar är att för att få vara
med på hanhundslistan skall hanen vara minst 18 månader, vara HD röntgad med resultat A, B eller ua,
ögonlyst ua samt vara utställd med lägst ett 2.a pris på officiell utställning.
Hanen i frågan uppföljer samtliga krav så styrelsen ser inga hinder till att han skall få vara med. Linda
svarar avelsrådet i frågan.
c.

Årsboken

Marie Lillé har mailat styrelsen och påpekar att hon inte fått in det material som hon behöver för att göra
årsboken av de som hjälps åt. Anneli Jönsson meddelar henne att materialet kommer inom kort.
Anneli Jönsson tillfrågar även en person till om eventuell hjälp med årsboken.
d.

Hemsidan

Tyvärr har det inkommit en del trista kommentarer och annat mot webbmaster från andra medlemmar.
Detta får inte förekomma.
Anneli kontaktar medlemmen som lagt kommentarerna samt kontaktar webbmaster i frågan. Kopia på
mail till medlemmen skall gå till webbmaster.
Helene Werner gör en ny omplaceringsblankett där föräldradjuren till den som skall omplaceras finns
med och sänder den till webbmaster.
e. Arbetshelgen
Start 10.00 på lördagen och slutar senast 15.00 på söndagen. Samt beslutades lite praktiska saker inför
arbetshelgen.
Peter lämnade tyvärr förhinder till arbetshelgen.
f. Ny dragtidning
En ny dragtidning är på gång. Alla medlemmar inom SDSF skall få nummer 1 gratis under hösten sedan
krävs prenumeration.
Vi kollade upp eventuell annonsering i tidningen, men det var tyvärr mycket dyrt.
Fundering kring vilka som klassas som medlemmar i SDSF så vi vet vilka som kommer få tidningen. Vi
tar reda på svar innan reklam om tidningen kommer att läggas på hemsidan.
9. Övrigt

a. Styrelsens arbetssätt
Styrelsen diskuterade vårt sätt att förhålla oss till föreningsteknik.
10. Nästa möte
Nästa möte blir arbetshelgen den 13-14/6- 09 med start lördag 10.00 i Idingsta.
11. Mötet avslutas
Anneli tackar för visat intresse och mötet avslutas.
__________________
ordförande: Anneli Jönsson
_________________________
justerare: Helene Larsson

_________________________
sekreterare: Linda Almquist

