Datum: 9 mars 2017
Tid: 19.00
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Emma Månsson, Michael Berglöf, Monika Berglöf, Linda
Almquist, Anna Palmblad, Helene Werner och Karin Olsson
Frånvarande: Lotta Johansson
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Emma Månsson

§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justeringsperson
Anna Palmblad 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
Inkommen skrivelse från medlem gällande DP10 (tider och avdraget på 9 minuter som
gjorts)
Styrelsen har besvarat den inkomna skrivelsen med följande text:
Utifrån den motion som togs på årsmötet 2009 ska vi förhålla oss till minst 10km/h och
6min/km och detta är i genomsnitt på hela distansen. Ingen skillnad görs om en hund går
fortare eller långsammare de första eller de sista extra kilometerna.
Enligt meriteringsreglerna är det minst 10km och hastigheten är minst 10km/h så det är
också vad vi har att förhålla oss till.
Så detta är så det räknats sedan motionen antagits av medlemmarna. Så det är inget vi i
styrelsen eller domare eller tävlingsledare styr över alls utan ett beslut tagit av rasklubben
för samojeds medlemmar.

§7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
§8 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§9 Ekonomisk rapport
Resultatet för Furudal är just nu positivt. Alla utgifter är dock inte registrerade ännu. Annars
inget nytt att rapportera.
§10 Rapporter – Kommittéer
Utställning: Styrelsen beslutar att Visseltofta ska ha samma priser på klasserna som Furudal.
Inget nytt att rapportera annars.
Valpförmedlingen: Inget nytt att rapportera.
§11. Utvärdering samojedernas vintervecka 2017
a) Efterarbete
Utställningsresultaten och dragresultaten är inskickade till SKK.
B) Utvärdering
Styrelsen beslutar att skicka ut en enkät för att få in medlemmarnas synpunkter på
evenemanget. Detta gjordes förra året och gav bra med input till styrelsen. Emma
skickar ut en enkät.
Styrelsen går igenom egna utvärderingar av evenemanget. Bland annat att även
barnracet ska kosta en liten slant.
C) Reportage
Styrelsen skriver ihop ett reportage och skickar in till Polarhunden som har deadline den
17 mars 2017.

§12 Furudal 2018
Styrelsen påbörjar arbetet med Furudal 2018. Bland annat diskuteras vilken domare som ska
tillfrågas. Styrelsen beslutar att tillfråga Evert Verschoor.
§13 Medlemsportalen
Styrelsen har efter önskemål och påtryckningar från årsmötet beslutat att detta forum
kommer stängas ner. Detta med anledning av att många medlemmar upplever det som en
grogrund för missämja i klubben. Snabb information om vad som händer i klubben hänvisar
styrelsen till vår officiella öppna Facebooksida och till vår officiella hemsida.
Vill man inkomma med frågor till styrelsen så gör ni det den officiella vägen via mail till
sekreteraren (mail finns på hemsidan) som sedan för frågan vidare till styrelsen för
handläggning. Styrelsen förbehåller sig också rätten att låta handläggningstiden ta den tid
som behövs i ärendet.

§14 Övriga frågor
Uppfödarprotokollen ska läggas ut på hemsidan.

§15 Nästa möte
4 april 2017 klockan 19.00 via Skype.
§16 Mötets avslutas

___________________________
Ordförande Camilla Nyström

__________________________
Justerare Anna Palmblad

______________________________
Sekreterare Emma Månsson

