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Protokoll fört vid SPHK:s rasklubb för samojeds
skypemöte, 2012-02-28

Närvarande: Helene Werner, Karin Olsson, Jan-Olof Högström, Camilla Nyström, Leo
Kirgios, Erica Eriksson, Natalie Jakoby, Malin Hedlund, Pernilla Wickström-Osietzki samt
Linda Almquist t om §4.5
§1. Mötets öppnande
Jan-Olof 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 Leo Kirgios.
§4. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
§4.5 Meriteringar
a) Meriteringsregler
Redaktionella ändringar i meriteringsreglerna kommer att göras. Linda som
meriteringsansvarig tillsammans med Jan-Olof bevakar.
b) Rasrepresentanter på meriteringstillfälle
Jan-Olof börjar sammanfatta ett dokument där det framgår tydligt vad som gäller när man är
rasrepresentant på ett meriteringstillfälle. I samband med att vi utser meriteringstillfällen
utser vi också en rasrepresentant.
c) Rasrepresentanter på Polarhundsmästerskapen
Louise Bonta är rasrepresentant på Polarhundsmästerskapen.
d) Meriteringstillfällen 2012/2013
Påbörja arbetet med meriteringstillfällen tidigare och ett senast datum med hänsyn till
manusstop Polarhunden.
e) Meriteringsansvarig
Styrelsen utser Linda Almquist till meriteringsansvarig. Som tillsammans med någon i
styrelsen sammanställer meriteringstillfällena för 2012/2013. Styrelsen ska slutligen besluta
om meriteringstillfällena för respektive säsong.
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f) Övriga meriteringsfrågor
Att vi som rasklubb ställer krav på arrangörerna, angående förutsättningar mm.
§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
Camilla gör ett formulär om utvärdering av Furudal. Vi fortsätter att diskutera på
arbetshelgen.
b) Furudal 2013
Vi hänskjuter till arbetshelgen.
c) Avelskonferensen 2012
Camilla rapporterade. Nästa möte kommer Pernilla att deltaga på.
d) Valpfolder
Camilla har gjort några justeringar. Vi hjälps alla åt att korrekturläsa.
e) Avelsråd
Jan-Olof tar kontakt med berörda. I övrigt avvaktar vi tills SPHK har ett förslag i frågan.
f) Rasstandarden
Vi hänskjuter till arbetshelgen.
g) Arbetshelg
Preliminär bokar helgen 17-18/2/-12
h) Medlemsundersökning
Sista datum för medlemsundersökning 10/3/-12, Leo och Camilla sammanställer.
i) SLU-projekt
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Camilla har ett förslag på att göra en populations studie, gällande genetisk variation,
sjukdomar mm. Camilla har varit i kontakt med SLU och de är med oss. Camilla och Malin
arbetar med detta.
j) Domarlistan
Vi hänskjuter till arbetshelgen.
k) SPHK ny organisation, representant
Jan-Olof blir samojeds representant.
l) Kommittéer
Vi hänskjuter till arbetshelgen.
m) Hemsidan
Vi hänskjuter till arbetshelgen.
n) Samojedforum och Facebook
Camilla har skapat ett forum för medlemmar. Styrelsen beslutade att öppna en FB-sida i
vilken styrelsen bara kan skriva.
o) Samojed Googledocuments
Camilla skickar ut inloggningsuppgifter till alla och tar bort de gamla styrelsemedlemmarna.
p) Övriga klubbfunktionärer (ej meriteringsansvarig och avelsråd)
Utställningskommittén består av Christina Bjerstedt-Olsson, Helene Werner och Eva
Skullman. JO kotaktar dessa för att höra om de vill sitta kvar.
q) Polarhunden, manusstop och samojedledarskribent
Aktuella manusstopp kan hittas på Polarhundens FB-sida, nästa manusstopp är 23 mars. JO
skriver samojedledaren. Pernilla dubbelkollar så att tillfrågad skribent skriver en artikel om
Furudal.

§10. Övriga frågor
- Klädbeställningsbekräftelser behöver skickas till de som beställt. Leo tar hand om detta.
- Saknades det rosetter i Furudal? Helene W. kollar.
- Uppfödar- och hanhundslista. Hur långt har Cecilia Gunnvall kommit? Pernilla tar
ledningen i detta arbete med hjälp av Leo.
§11. Nästa möte
Nästa möte blir arbetshelgen 17-18/3-2012
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§12. Mötet avslutades
Jan-Olof tackade för ordet och avslutade mötet.

______________________________
ordf. Jan-Olof Högström

______________________________
justerare Leo Kirgios

_____________________________
mötes sekr. Heléne Werner

