
Styrelsemöte 12/1- 2010 

Närvarande: Anneli Jönsson, Helene Werner, Eva Skullman, Linda Almquist, 

Camilla Dehlin-Johansson, Peter Bengtsson och Kjell Jonsson  

Anmält förhinder: Helene Larsson 

1. Mötet öppnas 

2. Till mötesordförande valdes Anneli Jönsson 

3. Till mötessekreterare valdes Linda Almquist 

4. Till justerare valdes Kjell Jonsson 

5. Dagordningen fastställdes 

6. Föregående protokoll daterat 8/12- 2009 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

7. Rapporter 

a)  Ekonomi 

Bokslutet är klart och vi fick ett lite positivare resultat än vad vi budgeterat. 

b) Inkommande skrivelser  

Ett mail från en medlem har inkommit och Linda redogjorde i korthet vad det stod i mailet 

och vi var alla överens om att svara henne att vi lyder under SKK och följer deras regler i 

detta. Vi kan bara hänvisa henne direkt till SKK. Linda besvarar mailet. 

 

Ytterligare ett mail som berörde en av våra medlemmar har inkommit. Vi tyckte det var trist 

att läsa men vet dock inte vad vi kan göra i frågan. Vi hänvisar även denne person vidare till 

SKK mm. Anneli besvarar detta mail. 

c) Utgående skrivelser 

Kjell har sänt ett mail på uppdrag av jordbruksverket till länsstyrelsen i Dalarna angående att 

vi skall ha tävling i deras region. 

d) Furudal.  

Det jobbas vidare på diplomen. 

Anneli sade inget om glasen ännu. 

Genomgång av funktionärslistan samt nya namnförslag mm. 

Pokalerna är beställda. 

Genomgång av vad som gett resultat angående sponsring. 

 

Be avelsrådet göra mer reklam på hemsidan mm angående uppfödarmötet samt kalla det för 

uppfödar/medlemsmöte då alla är hjärtligt välkomna dit. 

 

e) Visseltofta 

Vi har fortfarande inte fått uppfödarprotokollet från Visseltofta. 

f) Föreläsningshelg 

Det är svårt att få tag i en bra föreläsare och eventuellt kommer helgen att skjutas på till 

hösten för att få en bra föreläsare att kunna ställa upp. 

g) Domarkompendiet 

Tas på nästa möte. 



h) Domarkonferensen 

Tas på nästa möte. 

i) Årsboken 

Helene Werner har ej talat med de som var intresserade av att hjälpa till ännu. 

j) Glaukom 

Avelsrådet har fortfarande inte gjort något i denna fråga. 

k) Montern 2009 

Lite diskussioner runt montern på Hund 2009. Samt meddelande att Britt Forsgren som 

ställde upp på rasparadenmed samojeden  båda dagarna blev placerad som nr 2 på 

söndagen. Bra jobbat Britt. 

l) Protokollen 

Protokollen skall vara på väg nu.  

 

8. Nya ärenden 

a) Hemsidan 

Nya hemsidan börjar ta sin form. Vi har fått en ny fin banner till hemsidan och vi 

säger stort TACK till Mats Gelotte för hjälpen med den. 

Vår webmaster har meddelat att hon vill sluta så vi söker nu efter en ny webmaster. 

b) Domarnas resa 

Linda och Eva har haft diskussion med domarna angående deras resa till Furudal. 

Efter beslut i styrelsen meddelar Eva det till dem. 

c) Årsmöteshandlingar 

Helene Werner har påbörjat alla årsmöteshandlingar och sänder dem på mail till oss 

andra när hon är färdig. 

d) Motioner till årsmötet 

Endast en motion har inkommit och styrelsen ger den motionen bifall. 

e) Valberedningen 

Linda har fått muntlig rapportering från valberedningen om deras förslag. Helene W 

Skriver in även det i årsmöteshandlingarna. 

f) Rasklubbens mail 

Fler ifrån styrelsen än sekreteraren måste gå in och läsa och besvara mailen till 

rasklubben främst om något händer så det inte tar för lång tid innan medlemmarna 

får svar. 

g) Statistik 

Vi har fått ny statistik för hur många besökare mm vi har på hemsidan. Tack för 

statistik arbetet Mats. 

h) Meritering 

Beroende på väder och hur det går med spåret kan det bli fler A test möjligheter 

innan Furudals veckan startar fast på plats i Furudal. Om det blir så anslås det på 

plats. 

Det har blivit lite bekymmer runt ett Polarhundstest B 2*30kmsläde  i Särna vid sidan 

av Polarhundsmästerskapen. I framtiden får vi vara tydligare med vilka prov och 

distanser vi menar. 

Linda har dessutom varit i kontakt med arrangören om att inte ordna egna tester 

utan att ha kontakt med rasklubben först så inga missförstånd uppkommer. 



i) Furudals hemsida 

Kjell har sänt in information om vårt arrangemang till Furudal.nu 

j) Årets hundar 

Linda arbetar på med uträkningen av årets hundar. Vinnarna presenteras  efter 

middagen i Furudal. 

9. Övrigt 

Inga övriga punkter denna gång 

10. Nästa möte 

Nästa möte blir den 18/1- 2010 klockan 19.00 på telefon 

11.  Mötet avslutas 

Anneli tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

________________________  _________________________ 

Ordförande : Anneli Jönsson  Sekreterare: Linda Almquist 

 

 

______________________ 

Justerare: Kjell Jonsson 

 

 

 


