Protokoll 1
2011-12-12

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

Närvarande: Anneli Jönsson, Helene Werner, Helene Larsson, Cecilia Gunnvall, Karin
Olsson, Jan-Olof Högström, Camilla Nyström, Leo Kirgios, Kjell Jonsson
§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 Camilla Nyström.
§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. Rapporter
a) Furudal 2012
Funktionärslistan gicks igenom. Olika förslag på sponsorer. Jan-Olof arbetar vidare med att
ordna ett samlingstält. Camilla har ett förslag och tar kontakt.
b) Avelskonferensen 2012
Camilla rapporterade från senaste mötet. Det nya förslaget angående sponsring från
rasklubbar. Förslag på att rasklubbarna sponsrar med minst 5000:-, frågan kommer att
beslutas på SPHK:s årsmöte. Samojed kommer ta upp frågan på årsmötet.
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c) Stockholms Hundmässa 2011
Leo rapporterade från rasmontern på Stockholmsmässa 2011. Förslag på förbättringar till
nästa år, försöka få ett enhetligt utseende för alla 4 raserna. Samojed kom på 3:dje plats i
rasparaden.
d) Valpfoldern
Arbetet med tryckerier fortgår. Kommer att budgeteras i nästa års budget.
e) Avelsråd
Camilla har varit i kontakt med en medlem. Vi arbetar med att se över strukturen för
avelsråden.
f) Profilkläder
4 tröjor finns i klubbens ägo att använda t ex vid representation. Vi kommer att skicka i en
ansökan för aktiveringsbidrag till SPHK.
g) Medlemsundersökning
Camilla kommer att göra ändringar, kommer sedan att publiceras på hemsidan.
j) RAS
Vi har fått tillbaka RAS, den ska göras om i det nya layout formatet. Anneli tar kontakt med
Christina.
§10. Nya ärenden
a) Ny domare
Ny förfrågan från Gunilla Skallman om att utöka sitt rasregister.
b) Meriteringsregler
Kan man tävla och meritera på samma gång? Olika resonemang i olika rasklubbar. Jan-Olof
arbetar vidare med detta.
c) Domarlistan
Förfrågan från medlem att publicera domarlistan. Anneli tar kontakt med SPHK.
d) Hemsidan
Hemsidan kommer att gås igenom och en del korrigeringar kommer att göras. Cissy börjar
att arbeta med det.
§11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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§12. Nästa möte
Nästa möte blir ett skypemöte 9/1 -2012 kl. 20:00
§13
Mötet avslutades
Anneli tackade för ordet och avslutade mötet.

______________________________
ordf. Anneli Jönsson

______________________________
justerare Camilla Nyström

_____________________________
mötes sekr. Heléne Werner

