Datum: 29 december 2015
Tid: 18.15
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Emma Månsson, Michael Berglöf, Lars Jämtsved, Helene
Werner och Karin Olsson
Frånvarande: Lotta Johansson och Sara Jonsson
Inbjuden: Monica Berglöf från §1 - §10.
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Emma Månsson

§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justeringsperson
Helene Werner väljs jämte ordförande att justera protokollet.
§3 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
§4 Föregående protokoll
Bordläggs till nästa möte.
§5 AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§6 Inkomna skrivelser
Inga skrivelse har inkommit.
§7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
S8 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§9. Ekonomisk rapport
Inget nytt att rapportera enligt kassören.
§10 Rapporter – Kommittéer

Ungdomskommittén - Har köpt in priser till ungdomsklassen samt barnracet. Snöläget är
fortfarande oklart. Annars ligger allting i fas inför Furudal.
Utställningskommittén - Allt inför Furudal är i fas enligt Helene. Fått in förfrågan om
domarelev från Norge, vilket vi tackat ja till.
Helene har inte hittat några nya medlemmar till kommitteén än
§11. Översyn meriteringsregler
Inget nytt rapportera.
§12. Polardistans
Styrelsen har haft en dialog med PDs stab. De skall uppdatera på sin hemsida angående att
det är olika åldrar gällande tävling och meritering. Styrelsen kommer att gå ut till våra
medlemmar om detta.
§13. Furudal
Styrelsen går igenom aktivitetslistan och uppdaterad lista kommer läggas ut till
medlemmarna.
§14. Monter Hund 2015
Angående skylten som eventuellts skulle köpas in har köpts in av misstag. Styrelsen har inte
gett klartecken för att köpa in skylten.
§18. Valpförmedlingen
Omplaceringsblanketterna ska uppdateras
§19. Enkät medlemmar seedning
Enkäten är klar och kommer läggas ut till medlemmarna omgående. Senast 12/1 2016 ska
enkäten vara svarad.
§20. Köpa hund, vanliga ställda frågor
Har uppdaterats på hemsidan.
§21. Årets hundar
Pernilla är klar med utställningshundarna och ska skicka den till styrelsen. Linda räknar på
drag och årets samojed. Linda sammanställer.
§22. Övriga frågor
Uppfödarmötet - finns önskemål om att ta upp doping och vad som klassas som doping för
att försöka få medlemmarna att uppmärksammas på detta.
Sara har försökt vara kontakt med ore stugby gällande domarboende
Vandringspris 4spann måste köpas in ett nytt
Lathundarna till Furudal ska vara klara innan nästa möte.

Dragprov 10 - det ser inte bra ut för något av våra dp10 just nu. Vi kan flytta de dit snön är,
så vi inte behöver ställa in dem. Om det är så att vi behöver flytta de så återkommer
styrelsen om tid och plats.
§23. Nästa möte
13/1 2016 kl 18.00
§24. Mötet avslutas
21.30

