Datum: 14 december 2015
Tid: 18.00
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Michael Berglöf, Lars Jämtsved, Linda Almquist, Lotta
Johansson, Karin Olsson och Sara Jonsson.
Frånvarande: Helene Werner och Emma Månsson
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Lotta Johansson

§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justeringsperson
Lars Jämtsved väljs jämte ordförande att justera protokollet.
§3 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
§4 Föregående protokoll
Styrelsen godkänner föregående protokoll.
§5 AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§6 Inkomna skrivelser
Inga skrivelse har inkommit.
§7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§8 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§9 Ekonomisk rapport
Ingen ekonomisk rapport då kassörer ej deltog på mötet.
§10 Rapporter – Kommittéer

Inget nytt att rapportera.
§11 NYorganisation
Camilla informerar att under arbetshelgen delades deltagarna in i olika arbetsgruppen, som
fick i uppdrag att arbeta fram förslag på en ny organisation utanför distrikten som finns just
nu. Styrelsen önskar sedan att gå vidare på en remissrunda till klubbarna.
§12 HD-index
Inget nytt att rapportera, informationsartikel i Polarhunden. Camilla och Margareta ska sätta
sigi januari och försöka arbeta fram ett diskussionsförslag på hur vi kan tänka inom arbetet
med RAS. Diskuterar på medlemsmötet i Furudal.
§14 SPHK C styrelsemöte
Se protokollet
§15 Polardistans
Angående ålder på hundarna så har Polardistans beslutat att sätta den ålder som wsaregelverket tillåter.
§16 Furudal
Genomgång av checklistan.
§17 Monter Hund 2015
Har fungerat bra enligt medlemmarna som har varit på plats.
§18 Valpförmedlingen
Emma säger att det fungerar och några frågor har kommit in. Blanketten för omplacering ska
revideras av Emma och Linda.
§19 Enkät medlemmar seedning
Lägga ut den på hemsidan och medlemsportalen.
§20 Köpa hund, vanliga frågor
Revidera priset till 13.000kr.
§21 Övriga frågor
Regelverket för bästa veteran revideras och enbart delas ut i bästa veteran.
§22 Nästa möte
29 december klockan 18.00 via Skype.
§23 Mötets avslutas

___________________________
Ordförande Camilla Nyström

__________________________
Justerare Lars Jämtsved

______________________________
Sekreterare Lotta Johansson

