
Styrelsemöte 20/4-2009 

 
Närvarande: 
Linda Almquist, Helene Larsson, Kjell Jonsson, Anneli Jönsson, Helene Werner, Peter Bengtsson och 
Camilla Dehlin-Johansson. 

Anmält förhinder: Eva Skullman och Ann Lundgren, 
  

     1. Mötet öppnades 
 
  

     2. Till mötes ordförande valdes Anneli Jönsson 

  

     3. Till mötessekreterare valdes Linda Almquist 

  

     4. Till justerare valdes: Peter Bengtsson 
 
  

     5. Dagordningen fastställdes. 
                       

     6. Föregående mötesprotokoll daterat 26/3- 09 

Angående länken att köpa valp har det kommit in synpunkter från uppfödare att man skulle länka till det 
dokumentet från sidan där valpkullar mm står. Linda ber webbmaster sätta en länk dit. 

Mötesprotokollet daterat 26/3-09 lades sedan till handlingarna. 
7. Rapporter 

a. Ekonomi 

Pengar från de som inte kom till Furudal och inte heller hade betalt är nu inne från de utländska. Nu 
saknas bara en betalning. Annars inget nytt. 

b. Domarkonferens 

Kompendiet jobbas det med just nu. Texten är klar bara en del bilder som skall bytas och små justeringar 
som skall göras med dem.  

Anneli söker Ninni och frågar om nästa steg av kompendiet samt diskuterar hur det skall tryckas med 
henne. 

Justeringarna i kompendiet görs och sedan sänds det åter ut till hela styrelsen för snabba åsikter innan 
det sänds in. 

c. Uppfödarmötet 

Vi har nu fått anteckningarna från det inofficiella uppfödarmötet i Mälardalen. Diskussioner runt det och 
sedan lades det till handlingarna. Det kommer inte att läggas ut på hemsidan då det gjordes under så 
felaktiga former och blev som ett litet inofficiellt möte.  Bättre ordning krävs på uppfödarmötena och en 
mall för detta skulle behöva arbetas fram. Vi tar upp frågan på arbetshelgen hur det skall kunna se ut. 



d.  Årsmötesprotokoll 

Lästes igenom och lades till handlingarna. Sänds till hemsidan. 

e. Aktivitetsgruppen 

Inget meddelande har kommit till hemsidan om att aktivitetshelgen är inställd. Helene W sänder 
informationen på nytt dit. 

I övrigt har det kollats upp lite gällande MH för Samojeder i samband med lite övriga aktivteter till hösten. 

f. HD 

I dags läget finner vi ingen anledning att lägga ut alla HD resultat på uppfödarna på hemsidan. Däremot 
kommer vi att inhämta informationen för eget bruk inom styrelsen. Kanske vi på något sätt kan hitta sätt 
att uppfödarna kan hjälpa varandra att få fler valpar röntgade osv. 

Camilla ringer SKK och påbörjar arbetet genom att fråga om vi kan få ut allt material av dem på en gång.  

Linda hjälper även till sedan med arbetet. 

g. Bilder Furudal 

Styrelsen har uttryckt sig lite dåligt i frågan gällande vad vi ville gällande bilder från Furudal, där av blir 
det inte riktigt som det var tänkt. Vi får vara tydligare nästa gång. 

Vi kan dock kolla igenom Camilla Nyströms album och se om vi vet vilka hundar som är vilka till 
resultatlistan, samt kolla om domaren finns med på några bilder som vi kan sända till honom då. 

8. Nya ärenden 

a.      Årets Draghund 

Fundera till arbetshelgen på hur vi skall dela hundarna om de hamnar i ett likaläge då de gått i spann på 
tävlingarna. Frågan tas upp igen på arbetshelgen. 

b.      Samojedmöte Bratislava 

Vi har medlemmar som åker ner till Bratislava och till samojedmötet där. Vi skall fixa material dvs. bilder 
och text vad vi vill visa upp av samojeden där nere och av rasklubbens arbete. Frågan tas upp igen vid 
arbetshelgen då det inte måste vara klart förrän i september. Alla i styrelsen gillade iden. 

c.       SPHK´s årsmöte 

Linda vill ha alla handlingar från årsmötet till sig så hon kan sända dem till SPHK centralt innan deras 
styrelsemöte och årsmöte. 

Samt diskuterade vi hur vi skall svara på frågan till SPHK centralt om Samojeds RAS arbete. Blir ett svar 
om att det är påbörjat inför kommande revidering genom en enkät samt kommer styrelsen ta upp frågan 
igen på arbetshelgen. 

Eventuella frågor som vi skall sända med Anneli till styrelsemötet i maj skall sändas till Anneli på mail 
snarast. 

d.      Styrelsen 

En diskussion runt styrelsen och arbetet i denne har kommit upp. Frågan hänskjuts till arbetshelgen i juni. 

9. Övrigt 



a. MH test protokoll 

Anneli har fått protokoll från MH test till sig. Linda tar hand om dem för arkivering 

b. Angående föreläsning Furudal 

Lars Audell kunde inte måndagen i Furudals veckan. Funderar över eventuellt ny bra tid till 
föreläsningen.      

10. Nästa möte 

Nästa möte blir den 19/5- 09 klockan 19.00 på telefon 

11. Mötet avslutas 

Anneli tackar för visat intresse och mötet avslutas. 

__________________                                        _________________________ 
ordförande: Anneli Jönsson                                         sekreterare: Linda Almquist 

_________________________ 
justerare: Peter Bengtsson      

 


