Protokoll 1
2011-03-01

Protkoll fört vid SPHK:s rasklubb för samojeds
telefonmöte, 2011-03-01

Närvarande: Anneli Jönsson, Kjell Jonsson, Helene Larsson, Helene Werner, Cecilia
Gunnvall, Karin Olsson, Jan-Olof Högström, Camilla Nyström & Leo Kirgios
§1. Mötets öppnande
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Val mötes sekreterare
Till mötessekreterare valdes Heléne Werner.
§3. Val av justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Helene Larsson.
§4. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
§5. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§6. Inkomna skrivelser
Se under nya ärenden.
§7. Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§8. Ekonomisk rapport
Kassören lämnade rapport av ekonomin utifrån resultat- och balansrapport.
§9. AU beslut
AU-beslut att skicka blommor till Diana Karlsson p g a olyckan som hände i Furudal.
§10. Rapporter
a) Furudal
Dragtävlingen, A och B-test har genomförts och alla var positiva, trots det tragiska slutet.
Där vi kommer att genomföra en del förändringar till nästa år. På det hela har arrangemanget
genomförts i positiv anda.
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b) RAS
Enligt årsmötesbeslut har RAS lagts ut på hemsidan för att medlemmarna ska kunna
inkomma med synpunkter.
c) Vallningsläger
Helene L. arbetar vidare med en inbjudan till ett vallningsläger i sommar.
§11. Nya ärenden
a) Valphänvisning
Styrelsen har varit i kontakt med uppfödaren angående de frågor som inkommit i samband
med valphänvisning till styrelsen, då kullen finns på klubbens valphänvisning. Svar har
inkommit och styrelsen lägger ärendet till handlingarna.
b) Genomgång av medlemsmatrikeln
På uppfödarlistan, finns uppfödare som inte är medlemmar. Styrelsen har tagit kontakt med
berörda uppfödare.
c) Arbetshelg
Vi bokar helgen 26-27/3 till vår arbetshelg.
d) Domarförfrågan
En förfrågan har inkommit från Ann-Catrin Edoff som vill utöka sitt rasregister med alla de 4
polararaserna. Styrelsen ställer sig positiva till förfrågan.
e) Medlemsmöten
Frågan hänskjutes till arbetshelgen.
f) Välkomstbrev till nya valpköpare
Frågan hänskjutes till arbetshelgen.
§12. Övriga frågor
Polarhunden- Feedback från domarna och funktionärer i Furudal, presentation av nya
styrelsemedlemmar.
Hemsidan- Flyttning av text. Anneli tar kontakt med webmaster.
§13. Nästa möte
Nästa möte blir arbetshelgen 26-27/3.
§14. Mötet avslutades
Anneli tackade för ordet och avslutade mötet.
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______________________________
ordf. Anneli Jönsson

______________________________
justerare Helene Larsson

_____________________________
mötes sekr. Heléne Werner

