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§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justeringsperson
Annelie Jönsson 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
Sekreteraren går igenom inkomna mail
§7 Utgående skrivelser
svar till medlem har skickats. Tidigare bordlagd fråga.
§8 Bordlagda frågor
Svar till medlem skickat.
Gemensam målbild bordläggs ett tag till.
§9 Ekonomisk rapport
Vi ligger lite plus just nu.
§10 Rapporter – Kommittéer
Utställningskommiten- Förbereder inför Furudal
Valpförmedlingen- lyfta frågan i Furudal

Meriteringssekreterare- ny meriteringslista samt anmälan till DP10 i Åsarna och
Hamra ligger ute.
Avelsrepresentant- Väntar fortfarande på kallelse.
RAS- Börjar bli klart. Ambitionen är att bli klar i Januari är slut.
Meriteringsreglerna- enkäter har varit ute i två omgångar för att hämta in
medlemmarnas idéer och önskemål kring meriteringsverksamheten.
Viljorna och önskemålen är väldigt spridda, allt från några enstaka som vill ha lättare
prov till flera som vill ha svårare prov. Bland de som vill ha svårare prov finns olika
idéer med allt från höjda krav på tid, mer vikt utöver föraren i släden, längre distanser,
övernattning i det fria, mm. Ett antal medlemmar har också lämnat in önskemål om att
kräva bruksprovsmerit på föräldradjuren vid registrering. Våra medlemmar tycker
väldigt olika. Arbetsgruppen jobbar med att sammanställa allt och även kontrollera
hur proven idag slår rent statistiskt i förhållande till SPHK syfte och riktlinjer med
meriteringsverksamheten. I slutet blir ett övervägande vad tjänar rasen på i längden?
Utifrån vad medlemmarna tycker kan vi se att dagens regelverk hamnar nån stans mitt
emellan, lite av en kompromisslösning. Vi har inget regelverk som gynnar någon av
ytterkanterna i viljor i klubben.
§11 Möte med SKK
Camilla, Annelie samt Anders Hörnlund och föreningskonsulenter var med på mötet.
Vi ska fokusera på rasen och inte allt runt omkring. SKK påtalade vikten av att utbilda
våra medlemmar i vad en rasklubb gör, dess uppdrag och vad som styr verksamheten.
Vi ska bevara en hel samojed och inte bara de delar av rasen som den enskilda
uppskattar. SKK påtalade vikten av att också bruksegenskaperna är viktiga hos en
arbetande ras och att det anges tydligt i rasstandarden. Vi har stadgar, rasstandard,mm
att följa i vårt arbete. Den gemensamma målbilden, som innehåller reflektioner kring
de styrande dokument som sätter upp ramarna för det rasklubbens arbete, som
styrelsen jobbat med att ta fram sedan tidigare påtalade SKK var viktig att färdigställa
och att förmedla till medlemmars så alla har samma bild av hur stadgar, rasstandard
mm styr vårt arbete med rasen. Ett tips vi fick var att involvera medlemmarna redan
när vi lägger verksamhetsplanen för kommande år, en ide vi tyckte var intressant och
tar med oss inför mötena med medlemmarna i furudal (samojedernas vintervecka).
Det diskuterades också om vikten att alla tänker på hur man är mot varandra och Inte
gör sakfrågor till personfrågor.
SKK uppmanar till att valen till styrelsen skall gå via valberedningen och undvika att
ropa namn från golvet, SKK menade även att det är bra om vi går med denna
uppmaningen till våra medlemmar inför kommande årsmöte. Allt för att jobba öppet
gentemot varandra.
§12 Årsmöte kloten
Vi beslutar om ny tid för årsmötet till kl.14.00 med ett medlemsmöte kl.13.00. Detta
pga av det ligger för tight mot den tilltänkta middagen.
§13 Fodersponsor Furudal
Info ut till medlemmarna. Annelie skickar till Monika som ser till att det kommer ut.
§14 Övriga frågor
Inga

§15 Nästa möte
28/1-2020
§16 Mötets avslutas

___________________________
Ordförande Camilla Nyström

__________________________
Justerare Anneli Jönsson

______________________________
Sekreterare Monika Berglöf

