Datum: 22 mars 2016
Tid: 18.30
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Emma Månsson, Michael Berglöf, Frida Brändström, Linda
Almquist, Lotta Johansson och Sara Jonsson.
Frånvarande: Helene Werner och Karin Olsson
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
Styrelsen godkänner föregående protokoll.
§5 AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§6 Inkomna skrivelser
Inga skrivelse har inkommit.
§7 Utgående skrivelser
Emma har återkopplat styrelsens beslut om att ej återbetala DP60 till medlem.
§8 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§9 Ekonomisk rapport
Ingen ekonomisk rapport då kassören ej deltog på mötet.
§10 Rapporter – Kommittéer

Utställning – En förfrågan ska skickas till en domare för Furudal 2017. Frida skickar en
inbjudan.
Ungdoms – Monica säger ifrån sig uppdraget och styrelsen beslutar att ta bort
ungdomskommittén.
§11 Furudal
Emma har skickat information till WSA-EM (norska polarhundsklubben) om att SPHK
Samojed har flyttat sin vintervecka till veckan efter så att evenemangen inte ska krocka.
§12 Lathund
Styrelsen beslutar att försöka göra lathundar till samojedernas vintervecka. En slags
checklista över evenemanget och vad varje funktionärspost bör tänka på.
§13 Vikt på samojeden och samojedens uppväxt
Styrelsen diskuterar vad det finns för uppfattning om hur mycket en samojed ska väga.
Styrelsen beslutar att se över dokumenten som finns på hemsidan för att se vart man kan
lägga in en rekommendation om vikt.
§14 Klockor
Styrelsen beslutar att Camilla ska kolla upp med SPHK Grönlandshund om deras tidtagarur.
§15 Medlemsportalen
Styrelsen diskuterar huruvida utländska rasklubbsägare ska få vara medlemmar eller inte?
Styrelsen avvaktar med frågan. Styrelsen kommer även fram till att se över de regler som
finns om vad medlemsportalen tillåter och inte tillåter för diskussionsklimat men såväl
trådar.
§16 Månadens medlem
Varje månad kommer en ny medlem upp på vår hemsida som har besvarat några frågor om
sig själv och sin/sina hund/hundar. Styrelsen börjar med att utse månadens medlem,
därefter kommer månadens medlem få bestämma vilken nästa månadens medlem blir osv.
Styrelsen beslutar att börja med att tillfråga en av våra medlemmar som varit medlem länge.
§17 Utskick domare
Ska utskick skickas ut till våra domare med exteriörer eller ev nyheter som vi vill att domarna
ha? Styrelsen beslutar att göra ett utskick med exteriör ur RAS.
§18 Arrangemangreportaget Furudal 2016
Styrelsen beslutar att lägga ut reportaget på vår hemsida.
§19 Arbetshelg
Styrelsen avvaktar med besluta om arbetshelgen blir av 16-17/4 2016.
§20 SPHK C årsmöte
Det är flertalet styrelsemedlemmar som har som avsikt att åka och samojed kommer
därmed vara representerad på årsmötet.
§21 Övriga frågor

Emma frågar efter möjligheterna att köpa in ett USB-minne som hon kan lägga alla filer från
exempelvis gamla hemsidan. För att ha som backup utifall något skulle hända med datorn.
Styrelsen godkänner detta.
§22 Nästa möte
Prel. Arbetshelgen 16-17/4 2016
§23 Mötets avslutas
20:06

___________________________
Ordförande Camilla Nyström

__________________________
Justerare Michael Berglöf

______________________________
Sekreterare Emma Månsson

