
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokoll för styrelsemötet 10 maj 2012 
 
1) Mötet öppnas: Närvarande är Jan-Olof, Karin, Millan, Malin och Nathalie 
2) Val av Sekreterare: Karin 
3) Val av Justeringsperson: Malin  
4) Dagordningens godkännande: Godkändes. 
5) Ekonomisk Rapport: Werner ej närvarande i början av mötet så vi kollar själva. 
6) Föregående protokoll: Godkänt. 
7) Aktivitetslistan: Se aktivitetslistan. 
8) Utgående skrivelser: Inga 
9) Nya ärenden 

a) Årsmöte, RAS-rapport, Årsmöteshandlingar, Samojedrapport. Pernilla har skickat 
RAS-rapporten till SPHK C, Årsmöteshandlingarna är inte påskrivna av justeraren pga 
av att de måste revideras. Underlaget för handlingarna finns inte att tillgå men just 
nu ligger detta hos Werner. Samojedrapporten ska lämnas av Janne muntligt på 
SPHK:s årsmöte på lördag. 

b) Uppgifter om styrelsen till SPHK Centralt? (Freddie Åkerlind): Ifylles av var och en och 
sedan skickas våra uppgifter vidare till SKK. 

c) Revidering av RAS: Vi fick tillbaks den från SKK:s avelskommitté för 
revidering/komplettering och förslaget kommer att skickas till styrelsen innan vi 
skickar den till SKK igen. JO kollar med Pernilla och Christina om det är möjligt med 
dispens på slutdatumet till slutet på juni. Annars gäller sista maj. Janne ringer till SKK 
och kollar detta. RAS ska vid ev. förlängning av datumet vara styrelsen tillhanda sista 
maj. 

d) Resultalistorna från Furudal ska skickas av Werner så snart som möjligt till 
Polarhunden. 

e) Klubbkläder, leverans av marsbeställningen och ny beställning i maj. Klubbkläderna 
ligger på tryck nu. 

f) Grafiska programmet fastställt 21 april. Ligger på SPHK:s hemsida.  
g) Läshörnan: Genetikern Per-Erik Sundgrens intressanta artiklar kommer att läggas ut. 

Malin skriver ett kortfattat regelverk för texter som kommer in till Läshörnan. 
h) Ryssjön meritering: Gävle-Dala har dragit tillbaks sin ansökan på barmarksmeritering.  
i) Bollnäs utställning:  
j) Höstträff: Vi borde ha en höstträff men ska det vara i Furudal? Det kan ju finnas 

andra lämpliga ställen som kan locka fler att komma. Vi kollar vilka som kan tänka sig 
att hålla i olika aktiviteter och hoppas att vi kan få till ett digert aktivitetsprogram. Vi 
klurar på detta på var sitt håll och strukturerar upp detta och datum på arbetshelgen. 
Kan det även vara möjligt att få till ett enklare fjälläventyr på barmark för 
medlemmarna? 
Vi vill att detta ska komma med i nästa Polarhunden så vi ser till att ha 
preliminärdatum i tidningen med uppföljning av datumet på hemsidan. 
 



10) HD-listan/Valpförmedling/hanhundslistan. Underlag från norden. Denna punkt 
hänförs till arbetshelgen. 

11) Avelskonferens: Rasklubbsbidragen kommer inte att röras utan det kommer att lösa 
sig på annat sätt via SPHK C. 

12) Övriga frågor: Nej.  
13) Nästa möte: Det blir arbetshelgen. 
14) Arbetshelg: Den 9-10/6 i Heby. Millan kollar om Pernilla har möjlighet att ta med sig 

sin dator. 
15) Mötet avslutas 
 


