
 
 

 
Här kommer samma igen med en uppdaterad signaturlista :)  
 

Hej 
Några av oss som inte kan närvara på medlemsmötet som ligger längst ner i södra Skåne 
önskar framföra några önskemål skriftligt om hur vi önskar att rasklubben arbetar. 
 
Vi vill att rasklubben arbetar demokratiskt och förankra sitt arbeta mot medlemmarna i hela 
landet och inte bara i en landsände. Vi vill att rasklubben skall vara en inkluderande klubb 
där alla får vara med och arbeta oavsett vilka åsikter man har. Vi ser idag att rasklubben 
saknar förankring inom den del av våra uppfödare/ägare som värnar om den arbetande 
samojeden vilket vi önskar se en ändring på. Vi vill också att rasklubben följer SPHK stadgar 
och arbetar för att bevara den arbetande polarhunden. Vi vill att rasklubben arbetar med 
rasen i linje med dess rasstandard inte bara vad det gäller utseende utan också vad det gäller 
egenskaper. Rasstandarden säger att samojeden skall vara en slädhund. Då rasen idag lider 
brist på de rätta mentala egenskaperna för goda prestationer i selen, och framför allt i 
ledpossition, önskar vi att rasklubben arbetar med detta som en huvudfråga. Vi ser gärna att 
man tydligt belyser och diskuterar just de mentala bruksegenskaperna både på 
uppfödarträffar, medlemsmöten och sprider kunskap om vikten av att beakta dessa 
egenskaper vid avelsselektering. Vi vill att rasklubben tydligt belyser att detta är en 
avelsfråga.  
 
Vi önskar att detta läses upp under medlemsmötet i degeberga och att detta mail tas med i 
sin helhet till protokollet från medlemsmötet som hålls i helgen. 
 
Med vänlig hälsning:  
Leo Kirgios 
Melinda Karlsson 
Monika Berglöf 
Mikael Berglöf 
Camilla Dehlin-Johansson 
Christer Johansson 
Camilla Nyström 
Johanna Hall  
Lasse Gardin  
Erica Eriksson  
Eliza Kirgios  
Kristin Gardin 
Nisse Engström 



Marika Engström 
Tova Engström  
Lin Snöström 
Jan-Christian Niemistö 
Anna Palmblad 
 
lör 18 sep. 2021 kl. 00:49 skrev Samojed Samojed <samojedsamojed286@gmail.com>: 

Hej 
Några av oss som inte kan närvara på medlemsmötet som ligger längst ner i södra Skåne 
önskar framföra några önskemål skriftligt om hur vi önskar att rasklubben arbetar. 
 
Vi vill att rasklubben arbetar demokratiskt och förankra sitt arbeta mot medlemmarna i hela 
landet och inte bara i en landsände. Vi vill att rasklubben skall vara en inkluderande klubb 
där alla får vara med och arbeta oavsett vilka åsikter man har. Vi ser idag att rasklubben 
saknar förankring inom den del av våra uppfödare/ägare som värnar om den arbetande 
samojeden vilket vi önskar se en ändring på. Vi vill också att rasklubben följer SPHK stadgar 
och arbetar för att bevara den arbetande polarhunden. Vi vill att rasklubben arbetar med 
rasen i linje med dess rasstandard inte bara vad det gäller utseende utan också vad det gäller 
egenskaper. Rasstandarden säger att samojeden skall vara en slädhund. Då rasen idag lider 
brist på de rätta mentala egenskaperna för goda prestationer i selen, och framför allt i 
ledpossition, önskar vi att rasklubben arbetar med detta som en huvudfråga. Vi ser gärna att 
man tydligt belyser och diskuterar just de mentala bruksegenskaperna både på 
uppfödarträffar, medlemsmöten och sprider kunskap om vikten av att beakta dessa 
egenskaper vid avelsselektering. Vi vill att rasklubben tydligt belyser att detta är en 
avelsfråga.  
 
Vi önskar att detta läses upp under medlemsmötet i degeberga och att detta mail tas med i 
sin helhet till protokollet från medlemsmötet som hålls i helgen. 
 
Med vänlig hälsning:  
Leo Kirgios 
Melinda Karlsson 
Monika Berglöf 
Mikael Berglöf 
Camilla Dehlin-Johansson 
Christer Johansson 
Camilla Nyström 
Johanna Hall  
Lasse Gardin  
Erica Eriksson  
Eliza Kirgios  
Kristin Gardin 
Nisse Engström 
Marika Engström 
Tova Engström  
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