
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokoll för styrelsemötet 3/4 2012 
 
Deltagare: Malin Hedlund, Leo Kirgios, Jan-Olof Högström, Camilla Nyström, Erica 
Ericsson, Nahalie Jakoby, Pernilla Wickström- Osietzky, Karin Olsson, Helene Werner 
  
1) Mötet öppnas  
2) Val av Sekreterare: Karin.  
3) Val av Justeringsperson: Pernilla. 
4) Dagordningens godkännande: godkändes. 
5) Ekonomisk Rapport: Det har inte hänt något sen förra gången förutom lite 

klubbkläderpengar som kommit in. 5 personer har betalt in. 6 personer har beställt. 
Vi reder i vem som gjort vad efter mötet. 

6) Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 
7) Aktivitetslistan: se aktivitetslistan. 
8) Utgående skrivelser: från och med nu så har vi denna punkt som en påminnelse mer 

än som en egen punkt. 
9) Nya ärenden: 

a) Mail om PM: Vi överlåter detta till Siberian Huskies egna rasklubb. Samojed berörs ju 
inte av detta. 

b) Mail 2 om PM, polarhundschampionat mm: Skribenten tycker även hon att vi 
överlåter PM:et om Siberian Huskies meriteringen till Siberian Huskies egna rasklubb. 
Angående felaktigt polarhundschampionat; annullering påbörjad av hundägaren 
själv. Angående stambokförings avgift,  Rasansvarig på PM löser problemet och 
likabehandlar alla. Erica kollar med Linda för framtiden så att det blir tydligt inför 
kommande säsong. 

c) SKK internetanmälan och katalog för PC,  Mailet skickas ut till styrelsen som sedan 
återkommer i ärendet när vi haft möjlighet att sätta oss in i detta. 

d) SPHK centralt styrelsemöte: Inget speciellt som styrelsen vill framföra. 
e) Omplacering Carina Björkdahl Bengtsson/ Peter Bengtsson: Omplaceringar hänvisas 

endast om det handlar om medlemmar i SPHK. I första hand ska dessa ta kontakt 
med uppfödare och annars ska kvitto visas på medlemskap. Pernilla har mailat till de 
berörda om vad som gäller. 

f) Dragprov Ryssjön flyttat till 6 juni: Kan detta innebära att det blir för varmt? Ingen 
som vet, och det vet man ju aldrig i förväg. 

g) Monica Berglöw och Svensk utställningschampion. Tiken har varit fullcertad innan 
ändringar i meriteringarna. Monica har kontaktat Linda och någon annan i den gamla 
styrelsen i ärendet och dessa har sagt att detta inte ska innebära problem men SKK 
har nekat detta med hänvisning till de nya reglerna där det krävs ett cert på SPHK-
utställning. Det finns ju inga övergångsregler kring utställningsmeriteringarna så det 
är ju det nya regelverken som gäller i och med detta. Vi återkommer till Monica efter 
nästa styrelsemöte då vi kollat upp detta ordentligt. I och med detta så uppdagar vi 
ett kryphål som inte är gynnsamt för rasen. Linda och Helene W roddar vidare i detta 
och hur vi ska kunna få SKK att förstå detta. 



 
 

10) Redaktionella ändringar meriteringsregler: Janne gav en kort sammanfattning av 
dessa. 

11) HD-listan och dogweb: Så fort denna lista togs bort så inkom det förfrågningar och 
klagomål på att den försvunnit. Vi ska ju lägga ut denna igen men med förtydligande 
texter som förklarar bakgrunden kring statistiken. Vi lägger detta dokument så att 
de som ska läsa HD-listan först måste läsa den förklarade texten innan de hittar 
länken till denna officiella HD-statistik. Pernilla ordnar. Nathalie skriver till 
Margareta Kortz angående dogweb och att Nathalie endast kollar upp SKK:s 
hunddata. 

12) Furudal (utställningsdomare mm): Se aktivitetslistan ang. domaren. Vi hade skrivit 
text angående mittskakel och vi har fått kritik angående detta. Denna text kommer 
att redigeras av Camilla inför 2013. 

13) Avelskonferens: Det finns i dagsläget 4.5 platser kvar för Samojed. 
14) Övriga frågor: Millan har 2: Är det ok om Millan länkar till sin fotosida från 

fotoalbumet för Furudal 2012 på hemsidan? Ja, det är det. Vad skulle det kosta oss 
att ha en annons om Furudal i Hundsport?  Vi tar det till aktivitetslistan, Malin kollar 
upp detta till nästa styrelsemöte. Erica tar upp att bildarkivet på Samojeds hemsida 
bör fyllas på. Styrelsen tar ett gemensamt tag i att hitta bilder till sidan.  

15) Nästa möte: 10/5 kl. 18-20. 
16) Arbetshelg: Janne kollar upp boendet med Leo och så jobbar de vidare på att 

arbetshelgen går av stapeln hos Leo i Heby. 
17) Mötet avslutas. 
 


