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Protokoll fört vid SPHK:s rasklubb för samojeds
skypemöte, 2011-09-06

Närvarande: Anneli Jönsson, Helene Werner, Helene Larsson, Kjell Jonsson, 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
PM Furudal till Polarhunden, höjning av anmälningsavg för utställning med 20:- då ringsekroch domararvode höjs. Avgifterna för dragtävlingen höjdes med 30:-, linköring blir 2-dagars.
Listan för rekommenderade domare se punkt 11g
§10. Rapporter
a) Avelskonferens 2012
Agenda är fastlagd. Arbetsgruppen letar efter lämplig lokal.
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b) Medlemsmöten
Jan-Olof rapporterade från medlemsmötet i Sollefteå, 5 deltagare.
c) Valpfoldern
Vi arbetar vidare med den på arbetshelgen, och budgeterar för den till nästa år.
d) Medlemsundersökning
Vi arbetar vidare med den på arbetshelgen.
e) Nya meriteringsregler
Ny version från augusti är inskickad till SKK. Förändringar på grund av nya dopingregler samt
att kilometerkravet på 100+ tas bort.
f) Åre höstmarknad 30/9-2/10
Fler rasklubbar har visat intresse, Jan-Olof tar kontakt. Arbetet med planering fortgår.
g) Domarlistan
Vi kompletterar med Christina Bjerstedt-Ohlsson och Göran Bodegård.
h) Rosetter
Vi beställer en viltspårschampion rosett till berörd medlem, Helene W beställer. Vi har inte
fått klara besked angående vilka championatrosetter som klubben ska dela ut, Helene W
undersöker vidare och frågan tas upp på nästa möte.
i) SPHK:s arbetshelg
Anneli rapporterade från arbetshelgen.
Insändare angående arrangemang, en ansvarig person ska utses innan arrangemang.
Angående köpahund.se, de andra rasklubbarna är inte nöjda med sina bilder, SPHK:c beslutar
att huvuddomaren från domarkonferensen lämnar kommentarer angående bilden, SPHK:c
skickar sedan en skrivelse angående bilderna. SPHK:s webbsida kommer att omarbetas.
j) Samojeds arbetshelg 12-13/11
Vi är i Linköping, Anneli tar kontakt och bokar rum.
§11. Nya ärenden
a) Ålder tävling
En förfrågan från medlem angående vilka sträckor/klasser 12-14 åringar får deltaga i. Kjell har
gjort ett förslag utifrån gällande regler.
b) Stockholmshundmässa 2011
Siberian Husky är sammankallande i år. Leo blir kontakt person för samojed.
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c) Meriteringstillfällen 2011/2012
Kjell redovisade för alla meriteringstillfällen, färre tillfällen i år p g a de nya reglerna då minst
3st spann måste gå i mål för meritering.
d) SPHK:s webbpolicy
SPHK har arbetat fram en webbpolicy som kommer att skickas till SKK.
e) Furudal 2012
Arbetet påbörjas och funktionärslistan gås igenom på nästa möte.
f) HD
Linda har sammanställt statistik angående HD, statistiken läggs ut på hemsidan.
§12. Övriga frågor
Furudals höstträff, Jan-Olof arbetar vidare med arrangemanget.
§13. Nästa möte
Nästa möte blir ett skypemöte 12/10-2011 kl. 19:00.
§14. Mötet avslutades
Anneli tackade för ordet och avslutade mötet.

______________________________
ordf. Anneli Jönsson

______________________________
justerare Helene Larsson

_____________________________
mötes sekr. Heléne Werner

