
 

 

 

Sphk Samojedhund 

 

Protokoll för styrelsemöte via Skype den 26/5-14 kl 19.30. 

Närvarande: Anneli Jönsson, Camilla Nyström, Helene Larsson, Emma Månsson, Cecilia 
Gunnvall, Helene Werner, Pernilla Wickström –Osietzki, Michael Berglöf samt Sara Jonsson. 

 

§64. Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna. 

§65.  Val av justeringsperson 
Helene Werner väljs att jämte ordföranden justera protokollet.  

§66. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkänns med tillägg av §74 och §75. 

§67. Föregående protokoll 
Protokoll från 2014-04-23 samt från arbetshelg 2014-03-29 godkännes och läggs till 
handlingarna. 

§68.  AU-beslut 
Inga AU-beslut tagna.  

§69.  Inkomna skrivelser 
Medlemmar har uttryckt oro över styrelsens beslut att inte skicka någon representant till 
SPHK C:s möte i maj då viktiga ärenden avhandlades. 

§70.  Utgående skrivelser 
Styrelsen har inga utgående skrivelser.  

§71.  Ekonomisk rapport 
Inget nytt att rapportera.  

§72. Rapporter – kommittéer 

Avelskommittén: Utreder försäkringsbolagens placering av Samojedhund vidare.   

Dragkommittén: Diskussion kring spårdragning vid vintersamlingen 2015 pågår. 
 
Ungdomskommittén: Ungdomsaktiviteter vid Vissetofta planeras.  



 

§73. SPHK C:s styrelsemöte maj/årsmöte 
På grund av dödsfall i familjen samt kort varsel beslutade ordföranden att inte skicka någon 
representant till SPHK C:s styrelsemöte i maj. 

Anneli informerar styrelsen om rapporten hon fått från mötet. Endast redan utbildade 
tävlingsdomare kommer utbildas till meriteringsdomare. Då styrelsen är oroad kring 
tillgången på meriteringsdomare kommande säsong beslutas att driva frågan om utbildning av 
icke-tävlingdomare till meriteringsdomare vidare mot SPHK C. 

Årsmötet äger rum torsdag 29/5, Camilla kommer vara på plats.   

§74. Nordiska samarbetet 
Styrelsen beslutar att skicka ut en förfrågan till övriga nordiska länder för att ta reda på om de 
är intresserade av ett samarbete. 

§75. Höstens arbetshelg 
Styrelsen beslutar att titta på möjliga datum till nästa möte.  

§76. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

§77. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte planeras till 17 juni kl 20.00. 

§78. Mötets avslutande.   
Ordförande avslutar mötet.  

 

 

_________________________ _____________________________ 
ordf. Anneli Jönsson               mötessekr. Sara Jonsson 
 
 
 
____________________________ 
justerare Helene Werner 

 


