
Styrelsemöte 11/8-2009 

Närvarande: 
Linda Almquist, Helene Larsson, Kjell Jonsson, Anneli Jönsson, Helene Werner, Peter Bengtsson, Eva 
Skullman och Camilla Dehlin-Johansson. 

Anmält förhinder: Ann Lundgren 

     1. Mötet öppnades 

     2. Till mötes ordförande valdes Anneli Jönsson 

     3. Till mötessekreterare valdes Linda Almquist 

     4. Till justerare valdes: Kjell Jonsson 

     5. Dagordningen fastställdes. 

6. Föregående mötesprotokoll daterat 13-14/6-09 

Protokollet hänskjuts till nästa möte för genomgång. 

7. Rapporter 

a. Ekonomi 

Inget nytt att rapportera om ekonmin. 

b. Styrelsens sammansättning 

Frågan hänskjuts till nästa möte. 

c. Föreläsning Furudal 

Helene L tillfrågar tilltänkt person om hon skulle vilja föreläsa i Furudal 2010. 

d.  Loggan 

Loggan ligger hos Mia Karacs som har det hon behöver och jobbar med den när hon hinner. 

e. Aktivitetsgruppen 

Inga anmälda hittills till Kjells träff i slutet av augusti och det är nu en vecka kvar på anmälan. Hoppas det 
kommer in lite intressenter. Kjell mailar oss andra i styrelsen efter anmälan har gått ut om det kom in 
några anmälda. 

Visseltofta har planer på drag, tipsrunda, medlemsmöte och utställning. 

f. Domarkonferensen 

Lite är inkommet från vår huvuddomare om kompendiet, men mer kommer. Träff mellan Anneli och 
huvuddomaren sker åter igen under veckan. 

Inga personer är ännu tillfrågade till konferensen. 

Ingen bild är inkommen till mötet från medlem som hade synpunkt på det men då inget kommit in lades 
frågan ner. 

Christina, Anneli och huvuddomaren arbetar vidare med kompendiet. 



g. Meriteringsreglerna 

Jaktprov har vi mottagit förslag från Kjell som tas med till mötet om meriteringsreglerna den 16 augusti. 

Vallprov har inte Helen L och Anneli lyckats ta fram något lämpligt slags prov passande samojeden så 
den frågan läggs därför ner.  

Gällande dragproven så är Linda och Cecilias tanke att försöka behålla så mycket som möjligt av det vi 
har idag.  

h. Årsboken 

Camilla kollade upp hur SH´s årsbok görs och tyvärr visade det sig att det är samma program som våran 
har gjorts i. Det var ett försök men nu känner vi att vi står still. Helene Larsson sätter ut på hemsidan 
omgående om att årsboken inte blir av för 2008-2009  utan befinner sig på is på grund av personalbrist. 

i. Årets draghund - motiveringarna 

Linda sänder ut motiveringarna för årets draghund på mail och alla svara endast till Linda som sedan 
sammanställer resultatet till nästa möte. 

j. Avelsrådet 

Den nya person som skall tillfrågas till avelsrådet är ännu inte tillfrågad. 

k. Medlemskap NKK och DKK 

Det är på gång men då det fortfarande är lite semestertider tar det lite mer tid innan det blir klart. 

l. Hanhundslistan 

Hanhundslistans material är inte klart ännu. Camilla jobbar vidare på det. 

m. Enkäten 

Anneli kollar upp med Christina hur det har gått med samojedernas enkät gällande hälsa. 

n. Enkät SPHK 

Helene Larsson gör enkätsvaren och kontaktar Linda för lite korrekturläsning sedan. Linda ser till så 
Anneli får detta innan SPHK´s arbetshelg. 

o. Skrivelser 

Inga ingående eller utgående skrivelser finns. 

8. Nya ärenden 

a.       Samojed- glaukom 

Anneli ber avelsrådet kolla upp varför SKK skriver att samojed har ökad risk att drabbas av glaukom. 
Detta stod i Hundsport special nr. 2 2009. 

b.       SPHK´s arbetshelg 

Anneli sänder ut dagordning till alla som får inkomma mer synpunkter till Anneli inför arbetshelgen. 



 
c.       Utställningsregler SPHK 

Linda önskar att frågan tas upp om lika utställningsregler inom SPHK gällande de inofficiella klasserna 
tex. i finalerna. Främst berör detta frågan om Bruksfinalerna. Frågan tas upp på arbetshelgen så får vi se 
vad det leder till. 

d.       Grönt kort 

Diskussion runt grönt kort. Reglerna som kommer gälla är det som SPHK fastslår och därför kommer 
grönt kort krävas i Furudal 2010 

e. Tävlingen i Furudal 

Lite tankar runt tävlingen i Furudal och diskussion runt det. Anneli får med sig en del frågor till 
arbetshelgen om hur det skall vara på våra rasmästerskap, disktrikttävlingar mm i framtiden. 

f. Valpförmedlare 

Vi tackar Madeleine Eriksson för hennes arbete som valpförmedlare. Hon har nu dragit sig tillbaka i det 
ämnet och vi hälsar då ny valpförmedlare Natalie Jangnäs varmt välkommen till oss. 

g. Polarhunden uppdatering 

Anneli ser till att adresserna i polarhunden för samojeds styrelse ändras till det korrekta efter att några 
styrelsemedlemmar har flyttat under året. 

h. Uppfödarlistan 

Om någon uppfödare av olika skäl plockas bort från uppfödarlistan så meddelas uppfödaren alltid av 
styrelsen. När man sedan vill/ får komma tillbaka till listan igen får uppfödaren själv ansöka om detta på 
nytt. 

i. Montern 

Frågan tas upp mer på nästa möte men en Evert L har tagit kontakt med Linda och bett om 
kontaktpersonerna till montern på stora Stockholm. Linda har lämnat ut kontaktuppgifterna till Helene L 
och Britt F. 

9. Övrigt 

a. Nytt datum arbetshelgen 

Av olika skäl måste datumet för samojedernas arbetshelg ändras igen och nu fastslås helgen 7-8/11- 
2009            

10. Nästa möte 

Nästa möte blir 31/8- 2009 klockan 19.00 på telefon. 

11. Mötet avslutas 

Anneli tackar för visat intresse och mötet avslutas.  

__________________                              _________________________ 
ordförande: Anneli Jönsson                      sekreterare: Linda Almquist 

_________________________ 
justerare: Kjell Jonsson   



 


