Datum: 14 december 2016
Tid: 19.00
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Michael Berglöf, Frida Brändström, Linda Almquist, Sara
Jonsson, Helene Werner och Emma Månsson
Frånvarande: Karin Olsson och Lotta Johansson
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Emma Månsson

§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justeringsperson
Sara Jonsson 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
Just nu går vi med ett positivt resultat.
§10 Rapporter – Kommittéer

Inget nytt att rapportera.
§11 Samojedernas vintervecka 2017
Utställning: allting är fortfarande under kontroll. Det har börjat ramla in anmälningar.
Bankett: Elga och Ann Engström har tagit på sig att fixa med mat och duka. De har ringt runt
till olika matleverantörer. Det är ännu ej bestämt/bokat vilken matleverantör det kommer
bli. Tyvärr är det inte så många som har möjlighet att leverera mat till oss den helgen.
Styrelsen beslutar att gå ut med en påminnelse till medlemmarna gällande funktionärslistan
eftersom det i dagsläget inte inkommit några frivilliga funktionärer.
§12 Aspirant domare
Styrelsen diskuterar att det vore bra om det finns ett samlat dokument med de domare som
vill gå vidare på rasen som elev och aspiranter för att vi skall få en bättre överblick över vilka
de är. Styrelsen beslutar att upprätta ett sådant dokument.
§13 SKK tal på rasparaden
Enligt uppgifter så sas det olika information på lördagen och söndagen. Kan vi påverka vad
som sägs? Styrelsen beslutar att kolla upp möjligheterna att påverka vad som sägs om
samojedhunden på rasparaden.
§14 Rasmontern nästa år
Styrelsen pratar om upplägget kring rasmontern och vad det är för information som finns i
montern. Styrelsen beslutar att byta ut bilder samt skaffa nytt material till nästa år.
Rasmonter arbetet måste påbörjas redan efter Furudal.
§15 Furudals hemsidan
Helene Werner tar över hanteringen av både den engelska och svenska hemsidan gällande
Furudal.
§16 SKK protest mot domare
Ett flertal samojedägare valde att vid en utställning under sommaren lägga en protest mot
domarens bedömning pga att domaren dömde ut alla hundar med bisquit färg och tydligt
skrev det på kritiken. Domaren dömde även ut en hund med KEP pga bekymmer med ett öga
dock friades den hunden av veterinären på plats.
När svaret nu har kommit av SKK så anser de att KEP inte är ett resultat och därför inget de
kan göra något åt samt gällande bedömningen av färgen anser SKK att det var domarens fria
skön att döma angående det.
Styrelsen beslutar att rasklubben kommer betala denna protest för samojedägarna då
styrelsen anser det är en viktig fråga då bisquit är en helt godkänd färg som skall vara
jämställd med den vita.
Styrelsen beslutar också att skriva en skrivelse till SKK kring detta samt att skriva lite till den
berörda domaren inför kommande uppdrag på rasen.

§17. Kullar långt utanför rekommendationer?

Hur gör man med uppfödare som ej uppfyller kraven som SPHK samojed har för uppfödare
som ej annonserar via SPHK samojed? Styrelsen beslutar att ta upp frågan på uppfödarmötet
i Furudal 2017.
§18. Övriga frågor
Inga

§19 Nästa möte
10 januari 2017 kl 19.00 – 21.00
§20. Mötets avslutas

___________________________
Ordförande Camilla Nyström

__________________________
Justerare Sara Jonsson

______________________________
Sekreterare Emma Månsson

