Datum: 25 januari 2016
Tid: 18.00
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Emma Månsson, Michael Berglöf, Helene Werner och Karin
Olsson, Lotta Johansson och Sara Jonsson
Frånvarande: Lars Jämtsved
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Emma Månsson

§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justeringsperson
Michael Berglöf väljs jämte ordförande att justera protokollet.
§3 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
§4 Föregående protokoll
Godkänds och läggs till handlingarna.
§5 AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§6 Inkomna skrivelser
Inga skrivelse har inkommit.
§7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§8 Bordlagda frågor
a. Protokoll från 14 december 2015
Bordläggs till nästa styrelsemöte
b. Nya medlemmar
Bordläggs till nästa styrelsemöte
§9. Ekonomisk rapport

Inget nytt att rapportera enligt kassören.
§10 Rapporter – Kommittéer
Ungdomskommittén - Inget nytt att rapportera.
Utställning – 80 hundar anmälda till Furudal. Rosetter är beställda och allting är i fas inför
Furudal. PM ska skickas ut.
§11. Översyn meriteringsregler
Dokumentet är nu inskickat till SKK.
§12. NY Organisation
Camilla informerar att det ligger ett underlag SPHK C hemsida där medlemmarna kan svara
på en enkät om hur man tycker och tänker om ny organisation.
§13. Furudal
a. PM
Styrelsen går igenom PMet.
b. HD-Index
Camilla och Margareta Kohrtz som var på informationsträffen om HD-index har haft ett
möte och planerat inför Furudal där de ska informera medlemmarna om vad som sas.
c. Föreläsare
Camilla och Monica tar och berättar om sin resa hos Kebnekaise. En vecka i lapplandsfjällen
med Camilla och Monica.
d. Funktionärsmöte
Kommer ske på fredagen kl 18.15
e. Årsmöteshandlingar
Styrelsen går igenom årsmöteshandlingarna.
f. Uppfödarmöte
Styrelsen går ut och förtydligar till medlemmarna att det är ett uppfödarmöte och inte
uppfödar/medlemsmöte.
g. Media och trafikvarningar
Emma tar kontakt med media och informerar om trafikvarningar.
h. Checklistan
Går igenom checklistan.
§14. Återbetalning DP10 tidigare år
En medlem har fortfarande ett innestående DP10.
§15. Domarkontakt
Annica har erbjudit sig att vara domarkontakt åt Samojed. Styrelsen beslutar att utse Annica
Uppström som sin domarkontakt.
§16. Övriga frågor
Inga övriga frågor

§17. Nästa möte
13/2 konstituerande möte efter årsmötet
§18 Mötet avslutas
21:55

