
Styrelsemöte 26/3-2009 

 
Närvarande: 
Linda Almquist, Helene Larsson, Anneli Jönsson, Ann Lundgren, Helene Werner, Peter Bengtsson och Eva 
Skullman 

Anmält förhinder: Camilla Dehlin-Johansson, Kjell Jonsson, 
  

     1. Mötet öppnades 
 
  

     2. Till mötes ordförande valdes Anneli Jönsson 

  

     3. Till mötessekreterare valdes Linda Almquist 

  

     4. Till justerare valdes: Helene Larsson 

  

     5. Dagordningen fastställdes. 
                       

6. Föregående mötesprotokoll daterat 25/2- 09 

Meriteringsförslaget 

Meriteringsförslaget är nu insänt till SPHK. 

Årsmötesprotokollet saknas fortfarande. Anneli söker Christina Bjerstedt- Ohlsson som var sekreterare 
och frågar efter protokollet. 

Mötesprotokollet daterat 25/2-09 lades sedan till handlingarna. 

 
7. Rapporter 

a. Ekonomi 

Inget nytt sedan förra mötet. 

b. Domarkonferens 

Texten är inskriven och endast små justeringar har gjorts i den. Nya bilder skall tas och sedan sändas till 
övriga styrelsen för tyckanden om bilderna. 

c. Uppfödarmötet 

Vi saknar protokoll från Mälardalens årsmöte i januari. Linda har sökt Britt Forsgren om protokollet, men 
ej fått svar ännu. Helene Larsson pratar med Britt om protokollet när de ändå skulle träffas till helgen. 

Protokollet från uppfödarmötet i Furudal läggs ut på hemsidan. 



d. Remissförslag grundregel 3:3 

Linda önskar att remissförslaget läggs ut på hemsidan så alla kan läsa både frågan och svaret. Styrelsen 
var enig om att lägga ut hela remissförslaget som det var. Sänder det till hemsidan. 

e. Aktivitetshelgen 

Tyvärr kommer aktivitetshelgen att ställas in då tiden för arbetet inte räcker till. Helene W och Peter 
kommer dock fortsätta arbeta med några liknande aktiviteter till hösten. Helene W avbokar Boxholms 
lokaler och sedan sätts det ut på hemsidan om att det blir inställt. Fler som vill arbeta med detta behövs 
och det kommer det också skrivas om på hemsidan så intresserade kan höra av sig. 

f. HD stat 

Anneli har varit i kontakt med SKK angående att sätta ut alla HD resultat på hemsidan för alla olika 
kennlar. Det finns inget som säger att vi inte får göra detta. Alla funderar till nästa möte på för och 
nackdelar med att göra detta.  

g. Att köpa valp 

Dokumentet att köpa valp är färdigt och vi lägger ut det på en egen länk på hemsidan så det 
förhoppningsvis blir lätt för nya valpköpare att hitta. 

8. Nya ärenden 

a.  Frågor till styrelsen 

Diskussion runt hur tillvägagångssättet skall vara på de frågor som kommer in till styrelsen, samt lite 
diskussion runt ledaren i polarhunden. 

b. Forumet 

Diskussion runt hur det skall vara för styrelsemedlemmar att kunna logga in på uppfödarforumet som 
ligger på vår hemsida. Vi beslutade att de som inte har kennel, men tillhör styrelsen kan få logga in med 
sitt namn och läsa men aldrig skriva något.  Dom som skall kommentera skall vara uppfödare. Annars 
skall frågas tas upp i styrelsen om det är något som behöver kommenteras från styrelsen. 

c. Rapportering HD 

Avelsrådet kommer att rapportera in HD resultat och ögonlysningsresultat ca. 1 månad efter då det blir 
lite fel annars då sena resultat inte kommer med. Detta gäller rapportering både till hemsidan och till 
polarhunden. 

d. Avelsrådet 

Diskussion runt en fråga från avelsrådet.  

e. Bilder Furudal 

Vi har fortfarande inte fått några bilder från utställningen i Furudal. Även domaren önskar få hem bilder. 
Samt saknades bilder i polarhunden från Furudal, inget fanns inskickat, vilket var tråkigt.  

f. Västra KK 

Förfrågan från Västar KK om ett möte hos dem. Vi sänder inte dit någon men om någon som bor där åker 
dit får de gärna rapportera till oss. 

 
 



 
g. Reglerna på hemsidan 

Peter har varit i kontakt med SKK om våra regler på hemsidan gällande hänvisning av valpar bla. Allt 
skall vara enligt RAS annars gäller SKK´s regler eller jordbruksverkets regler. Detta berör vår 
valphänvisning gällande beslutet som är taget på föräldradjurens ögonresultat. 

Vi beslutade dock att låta det vara som det är idag då RAS skall revideras under 2009 och då komma 
ihåg att få med allt sånt i RAS. 

Peter Bengtsson reserverade sig dock mot detta beslut. 

h. Profilkläder 

Vi kollar upp vad som gäller med loggan och hur det går i det arbetet med SPHK och sedan tas frågan 
upp igen på arbetshelgen i juni. 

i. Mail inom styrelsen 

Det är mycket viktigt att alla använder svara alla knappen på mail inom styrelsen när en fråga skall 
besvaras, annars blir det fel då alla inom styrelsen inte vet vad som bestäms. 

Mail som kommer in till styrelsen besvaras av sekreteraren med kopior till övriga styrelsemedlemmar. Om 
frågan skall tas upp svaras det så i mailet så medlemmen får ett svar och så alla vet att det har blivit 
besvarat. 

j. Skrivare 

Klubbens skrivare har gått sönder och en ny behöver inhandlas. Linda får lov att inhandla en ny. 

9. Övrigt 

a. dagordningen 

Alla punkter som skall tas upp på nästa möte lämnas till sekreteraren och dessutom skall det stå kort vad 
det handlar om så inte samma punkt behöver komma på flera ställen i dagordningen. 

b. Arbetshelgen 

Arbetshelgen är bokad i Linköping. Boendet är klart. 

10. Nästa möte 

Nästa möte blir den 20/4- 09 klockan 19.00 på telefon 

11. Mötet avslutas 

Anneli tackar för visat intresse och mötet avslutas. 

__________________                                        _________________________ 
ordförande: Anneli Jönsson                                         sekreterare: Linda Almquist 

_________________________ 
justerare: Helene Larsson            

 


