Datum: 6 september 2016
Tid: 19:30
Plats: Skype
Närvarande: Camilla Nyström, Emma Månsson, Michael Berglöf, Sara Jonsson, Karin Olsson, Linda
Almquist, Lotta Johansson och Helene Werner.
Frånvarande: Frida Brändström
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Emma Månsson

§1 Mötet öppnas
§2 Val av justeringsperson
Sara Jonsson valdes jämte ordförande att justera protokollet.
§3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
§4. Föregående protokoll
Styrelsen godkänner föregående protokoll.
§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
Kassören rapporterade att just nu ligger kontot på plus.
§10. Rapporter – kommitéer.
Utställningskommitéen rapporterar att allting är i sin ordning inför Visseltofta samt inför Furudal
2017.
§11. Samojedernas vintervecka 2017
Inget nytt att rapportera. Det beslutades att vid mörkerkörningen på dp60 så ska föraren ha en bra
och fungerande pannlampa.

§12. Exteriör särtryck
Är utskickat till domare nu. Det har inkommit mycket positiv feedback gällande utskicket. Styrelsen
har även fått in en synpunkt att det bör även skrivas om till engelska. Styrelsen avvaktar med att
översätta dokumentet.
§13. Uppfödarmöte norr
Styrelsen diskuterar olika alternativ till att få till ett uppfödarmöte i norr.
§14. SPHK C arbetshelg
Camilla rapporterade om arbetshelgen. Protokoll kommer läggas upp på SPHKs hemsida.
§15. Meriteringstillfällen
Linda jobbar med dokumentet med meriteringstillfällen. Kommer ut så fort som det är klart.
§16. Meriteringsdomare
Kommer vara en utbildning den 20 november 2016 där man på halva dagen kommer gå igenom de
nya meriteringsreglerna från 1/1 2017 med nuvvarande meriteringsdomare och andra halvan av
dagen kommer det utbildas nya meriteringsdomare. Inbjudan kommer. Styrelsen ställer frågan vad
som händer om man ej har möjlighet att delta? Camilla tar upp frågan med Karina Andreasen
§17. Monter hundmässa 2016
Styrelsen kollar upp om Leo och Eliza fortfarande är intresserade. De anmälde sitt intresse i våras.
§18. Exteriörkompendie till Norge
Camilla har fått förfrågan av en svensk domare om domaren kan lämna ut vårt kompendie till Norge.
Camilla tar kontakt med domaren för att få kontaktuppgifter till den som efterfrågat.
§19. Klockor och nummerlappar
Nummerlapparna är beställda och kommer leveras till Michael.
Klockorna är också beställda och påväg. Första leveransen av klockorna så skickade företaget fel typ
av klockor.
§20. Swish
Helene ska fixa Swish efter beslut taget på arbetshelgen.
§21. Övriga frågor
Inga
§22. Nästa möte
12 oktober 2016 kl 18:30
§23. Mötet avslutades
21:13

__________________________
Ordf. Camilla Nyström

__________________________

_______________________
Sekr. Emma Månsson

Justerare Sara Jonsson

