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Protokoll fört vid SPHK:s rasklubb för samojeds
skypemöte, 2012-01-09

Närvarande: Anneli Jönsson, Helene Werner, Cecilia Gunnvall, Karin Olsson, Jan-Olof
Högström, Camilla Nyström, Leo Kirgios, Kjell Jonsson
Anmält förhinder: Helene Larsson
§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. Rapporter
a) Furudal 2012
Vi arbetar vidare med arrangemanget.
b) Avelskonferensen 2012
Camilla rapporterade att inbjudan kommit ut i Polarhunden, Camilla skickar annons till
hemsidan.
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c) Stockholms Hundmässa 2011
Leo rapporterade från rasmontern på Stockholmsmässa 2011. Arbetet i montern gick
mycket bra, många besökare, 3:a i rasparaden.
d) Valpfoldern
Arbetet med tryckerier fortgår, Anneli och Leo undersöker vidare.
e) Avelsråd
Vi avvaktar med att se över strukturen för avelsråden. Nytt förslag på avelsråd finns.
f) Rasstandard
Arbetet kommer att påbörjas efter Furudal.
g) Profilkläder
Kommer inom kort att publiceras på hemsidan.
h) Medlemsundersökning
Finns på hemsidan, och svar har inkommit. Kommer även att publiceras i Polarhunden och
tas upp i Furudal.
i) RAS
Christina B-O har börjat redigera i layouten.
j) Domarlistan
Anneli har varit i kontakt med SPHK och listan kommer att läggas ut på hemsidan.
k) Meriteringsreglerna
Jan-Olof har varit i kontakt med berörda personer och de har löst det genom att anordna
både meriteringstillfälle och tävlingstillfälle i Nederhögen. Anneli rapporterade att Gunilla
Mellgren har sammanställt hur processen kring meriteringstillfällen gått till, kommer att
finnas på hemsidan när allt är klart.
l) Hemsidan
Cissi har tittat igenom hanhundslistan och uppfödarlistan och arbetet fortgår.
§10. Nya ärenden
a) Mail från 2 medlemmar ang. meriteringstillfällena
Dragprov 60+ kan inte anordnas med kort varsel men däremot dragprov 10, distriktet är
den som anordnar. Linda svarar medlemmarna.
b) Nederhögen
Samojed representeras av Jan-Olof.

Protokoll 3
2012-01-09

§11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§12. Nästa möte
Nästa möte blir ett skypemöte 25/1 -2012 kl. 19:00
§13
Mötet avslutades
Anneli tackade för ordet och avslutade mötet.

______________________________
ordf. Anneli Jönsson

______________________________
justerare Kjell Jonsson

_____________________________
mötes sekr. Heléne Werner

