Protokoll fört vid SPHK:s Rasklubb för Samojed:s
styrelsemöte den 6/4-2010, telefonmöte

Närvarande: Anneli Jönsson, Kjell Jonsson, Helene Larsson, Heléne Werner, Bror
Eriksson, Cecilia Gunnvall, Eva Skullman och Camilla Dehlin Johansson
1. Mötet öppnades
Anneli öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av mötes sekreterare
Heléne Larsson valdes till mötes sekreterare.
3. Val av justeringsperson
Kjell Jonsson valdes till justeringsperson.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
6. Inkomna skrivelser
En dispensansökan har kommit via SKK angående dispens för en parning. Vi avvaktar vad
SKK säger i ärendet.
7. Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
8. Ekonomisk rapport
Kassören redogjorde för ekonomin utifrån balans- och resultatrapporten.
9. Rapporter
a) Domarkonferensen
På grund av personliga skäl kunde Anneli Jönsson inte åka på konferensen. Christina
Bjerstedt-Ohlsson, Eva Skullman, Håkan & Christina Nisula, Helene Larsson och Camilla
Dehlin-Johansson representerade samojed på domarkonferensen. Erna-Britt Nordin var
huvuddomare för samojed. Se mer information i konferensens protokoll.
Kostnaden för kompendiet blev 9837:- Det blev kompendier över och vi beslutade att sälja
överexemplaren för 75:-. Information om detta läggs ut på hemsidan.
b) Hemsidan
Vi pratade om att det kan vara svårt att hitta det man söker eftersom det är väldigt många
menyer.
c) 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 på arbetshelgen

10. Nya ärenden
a) SPHK styrelsemöte den 10/4
Kjell Jonsson kommer delta från Samojed
b)Furudal
Förslag att spåren att flyttas 2011 från nuvarande plats till ”Bruket”. Det ligger ca 3 km från
fritidsbyn och kommer kunna läggas om ca 1 ½ mil så det blir färre ”varvningar”
Träningsbanan ligger kvar på samma ställe som tidigare.
c). avelsråd- RAS
Arbete fortsätter
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
Arbetshelgen flyttas till den 14-15/5
12. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 27/4-2010 kl. 19:00, telefonmöte.
13. Mötets avslutande
Anneli avslutade mötet och tackade för visat intresse.

