
 

 

 
Protokoll fört vid SPHK:s Rasklubb för Samojed:s 

styrelsemöte, telefonmöte 15/7-10 
 

Närvarande: Anneli Jönsson, Kjell Jonsson, Helene Larsson, Bror Eriksson, Cecilia Gunnvall, 
Helene Werner och Camilla Dehlin Johansson 
Frånvarande: Eva Skullman 
 
 
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 valdes till justeringsperson. 
 
4. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes. 
 
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 har gjort klart arbetet med hemsidan och skickat ändringarna till webmastern.  
 
b) Furudal 
PM till Furudal, Anneli ordnar annons till Polarhunden och hemsidan. Linköring kommer att 
vara inofficiell och bara gå en dag. Några anmälningsavgifter kommer att ändras. Kjell tar hand 
om anmälningar till dragtävlingen. Christina B-O tar hand om till utställningen. 
 
Skriftligt svar är skickat till SKK angående disciplinärendet från 2010 
 
10. Nya ärenden 
a) Mail från medlem angående protokoll från arbetshelg 
Ett mail har inkommit från en medlem där innehållet har tolkats av styrelsen på ett sätt som 
gjorts att arbetsfördelningen i en kommitté har ändrats.  
 
 



 

 

b) SSR 
Vår rasrepresentant och representant för valberedningen planerar enligt rykte att försöka starta 
upp SSR igen. Anneli kontaktar vederbörande. 
 
c) Dispensansökan 
Vi hänvisar fortfarande till SKK och deras beslut.  
 
d) Arbetshelg 
Vi preliminär bokar arbetshelgen till den 6-7/11-2010 i Linköping 
 
e) Aktiviteter 
Information och förtydligande på hemsidan angående aktiviteter, det är distrikten som ordnar 
aktiviteter och inte rasklubben. Information om aktiviteter finns på respektive distrikts hemsida. 
 
11. Övriga frågor 

• Hur kan vi fånga upp de som väljer att lämna rasklubben? Anneli kontaktar dem. 

• Den artikel som en medlem skrivit i sista nr av Polarhunden är helt privat och utan 
medverkan av styrelsen. 

• Ska vi försöka sätta ihop en stambok från 1997? Vi frågar på hemsidan om det finns 
någon som kan hjälpa till med arbetet 

 
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 Werner, sekreterare 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Helene Larsson, justerare 


