Protokoll fört vid SPHK:s Rasklubb för Samojed:s
styrelsemöte den 8/3-2010, telefonmöte

Närvarande: Anneli Jönsson, Kjell Jonsson, Helene Larsson, Heléne Werner, Bror
Eriksson & Cecilia Gunnvall
Anmält förhinder: Eva Skullman och Camilla Dehlin Johansson
1. Mötet öppnades
Anneli öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av mötes sekreterare
Heléne Werner valdes till mötes sekreterare.
3. Val av justeringsperson
Helene Larsson valds till justeringsperson.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
6. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
7. Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
8. Ekonomisk rapport
Kassören redogjorde för ekonomin utifrån balans- och resultatrapporten.
9. Rapporter
a) Domarkompendiet
Domarkompendiet är klart och lämnat för tryckning.
b) Domar konferensen
Anneli Jönsson, Christina Bjerstedt-Ohlsson, Eva Skullman och Håkan Nisula kommer att
representera samojed på domarkonferensen. Erna-Britt Nordin blir huvuddomare för
samojed.
c) Hemsidan
Fungerar bra. Bilder och resultat från Furudal finns på hemsidan.
d) HD-statistiken
Hur går vi vidare med det material som finns, skall det publiceras på hemsidan eller finnas
som underlag vid uppfödarmöten? Vi diskuterar vidare.

10. Nya ärenden
a) Lindas mail
Linda Almqvist tackar för sig och avgår ur rasklubbens för samojeds styrelse med
omedelbar verkan. Övriga styrelsen respekterar hennes beslut. Anneli Jönsson svarar.
b) Furudal – utvärdering
Beslutades att göra en utvärdering på styrelsens arbetshelg 17-18/4.
c) Avelsråd- RAS
En förfrågan från avelsrådet hur skall man få in den nya statistiken? Förslag från avelsrådet
att sammanfatta den ”gamla statistiken”. Styrelsen anser det vara ett bra förslag och ger i
uppgift åt avelsrådet att fortsätta arbetet.
d) Stambok
Ett förslag om att göra en stambok, liknande den som tidigare gjorts. En förfrågan om det
finns någon som vill göra den sätts ut på hemsidan.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
12. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 6/4-2010 kl. 19:00, telefonmöte.
13. Mötets avslutande
Anneli avslutade mötet och tackade för visat intresse.

