Datum: 27 april 2016
Tid: 19.00
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Emma Månsson, Linda Almquist, Michael Berglöf, Frida Brändström,
Lotta Johansson och Sara Jonsson
Frånvarande: Karin Olsson och Helene Werner
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Emma Månsson

§1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2. Val av justeringsperson
Lotta Johansson valdes jämte ordförande att justera protokollet
§3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
§4. Föregående protokoll
Styrelsen godkänner protokollet för 2016-03-22.
§5. AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§6. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
§7. Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§8. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor
§9. Ekonomisk rapport
Ingen ekonomisk rapport lämnades då kassören var frånvarande.
§10. Rapporter – kommittéer
Utställning - Inget nytt att rapportera

§11. Furudal
A. Domare 2017 och 2018
En domare har förfrågats som tyvärr inte kunde. Styrelsen beslutar att fråga domaren till 2018 års
evenemang istället. Frida tillfrågar en annan domare istället.
B. Utställningsdatum 2017
Styrelsen beslutar för att försöka flytta utställningsdatumet till måndagen 13 februari 2017. Styrelsen
kontaktar SKK.
C. Återbetalning inställda dp10
Styrelsen beslutar att det inte kommer ske någon återbetalning av DP10. Då banorna var dragna och
utgifter för detta inte gick att ändra men pågrund av vädret så regnade banorna bort och blev det
inte av.
D. Utväderingsenkät furudal.
Styrelsen lägger ut enkäten till medlemmarna för att få medlemmarnas åsikter kring evenemanget.
Senast 1 vecka innan arbetshelgen ska medlemmarna ha svarat på enkäten så styrelsen hinner
sammanfatta ett material till arbetshelgen.
E. Resultatlistor utställning Furudal
Inkommen synpunkter från utställningssekreterare om att fullständiga resultatlistorna saknas.
Utställningssekreteraren efterfrågar dessa och har gjort det vid flertalet tillfällen. Frida tar kollar
med Helene Werner om hur det går med detta.
§12.Visseltofta
Styrelsen efterlyser budgetkalkyl för utställningen till styrelsens kännedom. Sekreteraren tar och
kontaktar christina för en budgetkalkyl. Styrelsen uppmärksammade också att det står fel datum på
inbjudan som ligger ute.
§13. Inköp nummerlappar och startklockor
A. Startklockor
Styrelsen beslutar att Michael Berglöf ska köpa in två klockor á 700kr.
§14. Arbetshelg
Preliminärt 17-18/6.
§15. Uppfödarmötesprotokoll
Bordläggs till arbetshelgen för vidare arbete.
§16. Rapport SPHK C årsmöte.
Sphk samojed var representerade på årsmötet. Valberedningens förslag gick igenom. Camilla och
Linda gav en kort redovisning om vad som sades på SPHK C årsmöte. Mer information finns på
protkollet från SPHK C.
§17. Övriga frågor
Inga
§18. Nästa möte

9 maj 2016 kl 19.00 alternativt Arbetshelgen 18-19 juni 2016.
§19. Mötet avslutades
20.45

__________________________
ordf Camilla Nyström

___________________________
Justerare Lotta Johansson

__________________________
Sekr Emma Månsson

