Datum: 18 oktober 2016
Tid: 19.00
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Michael Berglöf, Frida Brändström, Emma Månsson, Linda
Almquist, Karin Olsson och Sara Jonsson.
Frånvarande: Lotta Johansson
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Emma Månsson

§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justeringsperson
Frida Brändström 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
Visseltofta ser ut att gå med ett positivt resultat.
§10 Rapporter – Kommittéer

Utställning: Visseltofta har genomförts och allting gick bra. Arbetet fortsätter med
utställningen inför Furudal 2017 och ligger i fas.
Valpförmedlingen: Går bra. Inget nytt att rapportera.
§11 Samojedernas vintervecka 2017
Styrelsen gick igenom arbetet inför Furudal 2017. En förfrågan till teamsportia i rättvik har
skickats gällande teknik/vallningskursen på torsdagen. Funktionärslistan ska gå ut till
medlemmarna för att få hjälp med olika poster.
§12 Uppfödarmöten
Det var ett uppfödarmöte i visseltofta som Anneli Jönsson var ansvarig för. Styrelsen
efterfrågar protokollet då det ej kommit till styrelsen.
Ett uppfödarmöte har varit i missmyra som Camilla Nyström och Linda Almquist var
ansvariga för. Protokollet håller på och justeras.
I norr har det ännu ej varit ett uppfödarmöte. Styrelsen jobbar på att få till någon typ av
uppfödarmöte även där. Eventuellt v5 på polarmästerskapet.
§13. Meriteringstillfällen
Styrelsen beslutar att godkänna de meriteringstillfällen som inkommit med reservation för
att ändringar kan komma att ske till början av november.
§14. Meriteringsdomare
Styrelsen funderar på namn till utbildningen.
§15. Montern hundmässa
Leo är anmäld för SPHK samojeds räkning. Det är av stor vikt att vi hjälps åt med att få fram
fler medlemmar som kan tänka sig hjälpa till på plats. Helene Werner kan eventuellt hjälpa
till.
Camilla ska sätta ihop en flyer som ska delas ut.
§16. Klockor och nummerlappar
Klockorna har nu kommit till Michael Berglöf, som har testkört klockorna. Nummerlapparna
har kommit till Helene Werner.
§17. Lathundar Furudal
Lathundarna som är framtagna ska skrivas ut.
§18. Övriga frågor
Nya medlemmar. Medlemsansvariga har ombett rasklubbarna och distrikten att skicka ut
brev till alla nya medlemmar. Styrelsen diskuterade om inte medlemsansvarig kan skicka ut
information till alla nya medlemmar. En information med kortare information om samtliga
fyra polarahundraser. Styrelsen skickar frågan till SPHK centralt.
§19. Nästa möte
8/11 klockan 18.00 – 21.00 via Skype.
§23 Mötets avslutas

___________________________
Ordförande Camilla Nyström

__________________________
Justerare Frida Brändström

______________________________
Sekreterare Emma Månsson

