Datum: 15 november 2016
Tid: 19:00
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Michael Berglöf, Linda Almquist, Helene Werner och Emma
Månsson.
Frånvarande: Lotta Johansson, Sara Jonsson, Karin Olsson och Frida Brändström
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
Inga utgående skrivelser.
§8 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§9 Ekonomisk rapport
Inget nytt att rapportera
§10 Rapporter – Kommittéer

Utställning – Ser bra ut inför Furudal. Allting är i fas. Anmälningarna har börjat komma in.
Valpförmedlingen – Inget nytt att rapportera
§11 Samojedernas vintervecka 2017
Funktionärslistan ligger ute hos medlemmarna. Arbetet kring veckan fortlöper.
§12 Uppfödarmöten
Camilla har protokollet från missmyra. Styrelsen saknar fortfarande protokollet från Anneli
Jönsson. Camilla påminner Anneli.
I norr har det ännu ej varit något uppfödarmöte, men styrelsen planerar att lägga mötet på
PM v5 i Norråker.
§13 SPHK C styrelsemöte
Camilla rapporterar från styrelsemötet. För mer information se SPHK Cs protokoll.
§14 Meriteringstillfällen
Inkommit en fråga från en medlem samt via SPHK ÖN om varför det inte ligger ett dp60 i
norra Sverige. Styrelsen har besvarat både medlemmen och SPHK ÖN varför det inte ligger
något DP60 i norra Sverige.
§15 Meriteringsdomare
3 st nya kommer utbildas inom SPHK.
§16 Monter hundmässan
Arbetet går hittills enligt planerna. Det håller på att plockas fram en ny bakgrund, fjäll på en
tygbit. Däremot har de inte tillräckligt med folk som kan hjälpa till. Helene Larsson har hört
av sig och ska hjälpa till och lösa av.
§17 Valpförmedlingen
Styrelsen beslutar att framöver så ska man ta med alla kullar inom Sverige och Norden.
§18 Övriga frågor
Inga
§19 Nästa möte
14/12 kl 19.00 – 21.00
§23 Mötets avslutas

___________________________
Ordförande Camilla Nyström

__________________________
Justerare Michael Berglöf

______________________________
Sekreterare Emma Månsson

