
 

 

Protokoll fört vid SPHK:s Rasklubb för Samojed:s 
styrelsemöte 14/6-10 

 
Närvarande: Anneli Jönsson, Kjell Jonsson, Helene Larsson, , Bror Eriksson, Cecilia Gunnvall, 
Eva Skullman och Camilla Dehlin Johansson 
Frånvarande: Heléne Werner 
 
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 
Camilla Dehlin-Johansson valdes till justeringsperson. 
 
4. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes. Med ändring och tillägg 9c-RAS, 10e-Visseltofta, 
10f-Uträkning av årets hundar  
 
5. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
6. Inkomna skrivelser 
Kommer under nya ärenden 
 
7. Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser 
 
8. Ekonomisk rapport 
Kassören redogjorde för ekonomin utifrån balans- och resultatrapporten.  
 
9. Rapporter 
 
a) Hemsidan 
Camilla arbetar vidare med hemsidan och dess undersidor så all information är lika överallt. 
Avvikelser gällande RAS kommer att kvarstå till dess att den är reviderad hösten 2010 
 
b) Furudal 
2 stycken domare till utställningen i Furudal är tillfrågade och har tackat ja. Domare till 
dragtävlingarna är tillfrågad och har accepterat, vi skickar skriftligt kontrakt. 
Incidenten på året dragtävlingar är skickat till SPHK centralt för vidare beslut  
 
c) RAS  
Arbetet med RAS pågår och ska vara klart till hösten 2010. 
 
10. Nya ärenden 
a) Vi har fått ett mail av en medlem angående misstolkande information på hemsidan. Detta 
arbete pågår, se punkt 9a)  I samband med genomgången av hemsidan så beslutades att revidera 
kraven för att stå med på  SPHK´s Uppfödarlista. För att man ska stå med krävs medlemskap i 



 

 

SPHK samojed samt att man följer SPHK´s stadgar och SKK´s grundregler.  
 
b) Dispensansökan 
Medlems mail angående avslag på sin dispensansökan. Missnöje över formulering i svaret vi 
skickade. Vi tar åt oss av kritiken men anser att korrekt beslut fattades. Medlemmen kontaktas 
även per telefon. 
 
c) Medlems mail  
Vi hänvisar till SKK regler och deras beslut då vi inte anser oss ha den kompetens att ta beslut i 
det enskilda fallet.  
 
d)  SSR 
Vi diskuterade kring att vissa medlemmar efterfrågar den gemenskap som upplevdes inom SSR. 
Styrelsen upplever att det är svårt att nå ut med det positiva budskapet till alla medlemmar som 
kommer med kreativa idéer och träffar. Ansvaret dock ligger på distrikten och medlemmarna.  
 
e) Visseltofta september 2010 
Den domare som är bokad har flyttat norrut och kräver en oskäligt hög reseersättning. Vi 
försöker boka en annan domare. Aktiviteter planeras för tillfället och i år blir de tidsbestämda. 
Utställningen sker på söndagen   
 
f) Årets hundar 
Vi behöver hjälp med uträkningen av årets Aktivitet och Utställningshund. Anneli tillfrågar 
föreslagen person 
 
11. Övriga frågor 
Anneli åker på SPHK arbetshelg i augusti 
. 
12. Nästa möte 
Nästa möte måndag 16/8 kl. 19:00 telefonmöte. 
 
Mötets avslutande 
Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
____________________________________                _________________________________ 
Anneli Jönsson, ordförande         Helene Larsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Camilla Dehlin-Johansson, justerare 


