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Protokoll fört vid SPHK:s rasklubb för samojeds
skypemöte, 2011-10-12

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 Kjell Jonsson.
§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
Beslut angående att använda hanhund som inte har HD resultat godkänt av FCI ges ingen
dispens. Leo reserverar sig mot AU-beslutet.
§10. Rapporter
a) Avelskonferens 2012
Avelskonferensen flyttad till 2:a helgen i augusti i Norrköpingstrakten.
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b) Medlemsmöten
Anneli rapporterade från medlemsmötet i Visseltofta, 20 deltagare. Helene L rapporterade
från medlemsmötet i Arboga där ingen deltog.
c) Åre höstmarknad
Jan-Olof rapporterade från arrangemanget, där många kom och var intresserade, spred
information om SPHK och dess raser.
d) Stockholms Hundmässa 2011
Leo är kontaktperson för samojed och möte kommer att hållas.
e) Meriteringstillfällen 2011/12
Meriteringstillfälle för samojed klara. Angående meriteringstillfälle i Nederhögen, samojed
får deltaga i nordisk stil
f) SPHK:s styrelsemöte
SPHK:s styrelsemöte den 12/11 är samtidigt som vår arbetshelg, vi utser en representant.
g) Samojeds arbetshelg
Vi kommer att byta plats, undersöker olika alternativ.
h) Höstträff i Furudal
Inbjudan med vilka aktiviteter som erbjuds finns, vi hoppas på många deltagare.
i) Furudal 2012
Alla får tänka till om arrangemanget, och titta igenom funktionärslistan till arbetshelgen.
§11. Nya ärenden
a) Aktivitetsbidrag vallning
Vi har fått aktivitetsbidrag för vallningsarrangemanget.
b) Förfrågan från medlem angående meriteringsregler
En fråga angående det öppna brevet, hur cert ska utdelas och när beslut ska tas. Helene L
svarar.
§12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§13. Nästa möte
Nästa möte blir arbetshelgen 11-13/11 -2011
§14. Mötet avslutades
Anneli tackade för ordet och avslutade mötet.
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______________________________
ordf. Anneli Jönsson

______________________________
justerare Kjell Jonsson

_____________________________
mötes sekr. Heléne Werner

