
Styrelsemöte 31/8-2009 

 
Närvarande: 
Linda Almquist, Helene Larsson, Kjell Jonsson, Anneli Jönsson, Peter Bengtsson och Eva Skullman. 

  

Anmält förhinder: Helene Werner och Camilla Dehlin-Johansson  
 
  

     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 13-14/6-09  

  

§9a Furudal 

Anneli har talat med Per Agefelt som ställer upp som mötesordförande vid vårt årsmöte 2010. 
Övriga punkter om Furudal hänskjuts till nästa arbetshelg i november. 

  

§10f HD Statistik 

Inget nytt arbete gjort på HD statistik, men nytt skall försökas tas fram till nästa arbetshelg. 

  

§10i Domare 

Domarlistan skall gås igenom mer ordentligt och det kommer att göras på nästa arbetshelg. 

  

§10j. Omplaceringsblankett 

Då uppdraget är hos Helene w och hon tyvärr frånvarar detta möte, vet vi inget nytt i frågan. 

  



§10m Textförslag till SKK´s valpförmedling 

Vi har fått svar från SKK om våran text och vi fick beröm för en genomarbetad och bra text. 
 
Protokollet från arbetshelgen den 13-14/6-09 lades sedan till handlingarna och sänds till hemsidan för 
publicering. 

  

och mötesprotokoll daterat 11/8-09 

  

§8g Polarhunden 

Uppdateringar till Polarhunden har ej gjorts ännu. Anneli ser om det går att få med dem till nästa 
polarhund. Hon tar kontakt med Mia K omgående om detta. 

  

Mötesprotokollet daterat 11/8-09 lades sedan till handlingarna och sändes till hemsidan för publicering. 

 
7. Rapporter 

  

a. Ekonomi 

Inget nytt att rapportera om ekonmin. 

  

b. Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser 

  

c. Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser 

  

d. Styrelsens sammansättning 

Anneli tar kontakt omgående så denna fråga blir löst. 

  

e. SPHK´s arbetshelg 

Anneli rapporterade från SPHK´s arbetshelg som hölls i mitten av augusti i Norrköping. 
Gällande våra medsända punkter om gemensamma finalregler på SPHK´s utställningar så kommer det 
att komma gemensamma riktlinjer från SPHK centralt. 

Gällande tävlingsdelen så kommer en lathund att komma ut dock väntas den inte ut förrän till årsskiftet så 
inför årets tävlingar blir det för sent. 



I övrigt hänvisar vi till protokollet från arbetshelgen. 

  

f. Föreläsning Furudal 

Helene L har tillfrågat och fått Ja av tilltänkta föreläsaren Camilla Nyström. Camilla forskar väldigt mycket 
runt samojedernas historia och har mycket intressant att berätta efter allt hon kommit fram till. 

  

g.  Loggan 
Linda har sökt Mia om loggan, men ännu utan resultat. 

  

h. Aktivitetsgruppen 

Tyvärr visade det sig att intresset för lydnad, agility, spår mm är extremt litet eller obefintligt då ingen har 
anmält intresse för träffen som Kjell skulle arrangera i slutet av augusti. Allt var klart för träffen med 
instruktörer mm men tyvärr kom det inga anmälningar alls. Mycket trist tycker vi alla. Kjell har gjort en 
insändare till polarhunden om detta. 

  

Visseltofta kommer att erbjuda rallylydnad, agility, drag och uppfödarmöte på lördagen samt utställning 
på söndagen. Det är mycket bra anmälningssiffror till utställning hittills. Vi hoppas på bra deltagare antal 
även på lördagen då. 

  

i. Domarkonferensen 

Angående raskompendiet så har domare Erna-Britt Nordin tittat på det och vill byta framsidebild. Hon vill 
ha ett spann kommande emot oss på framsidan och ett spann som springer ifrån oss på baksidan. Samt 
var det några småbilder hon ville ändra i kompendiet där hon inte gillade bild och text tillsammans. Samt 
några kommentarar om innehållet. Anneli ber Helen W om att få raskompendiet i word så de kan ändra 
direkt på plats istället. 

Anneli kollar med Erna-Britt om hon kan ses lite före utställningen i Visseltofta och gärna efteråt ett tag så 
vi får diskutera några frågor då. 

  

j. Meriteringsreglerna 

Ett nytt möte om meriteringsreglerna var i samband med SPHK´s arbetshelg. Deltog gjorde i gruppen 
invalda Linda och Cecilia samt ordförande Anneli och personer från SPHK. 

Anneli och Linda som deltog på mötet försökte rapportera om de kompromisser som vi har gjort och vad 
vi kämpade för att behålla. I får sedan se hur långt det kommer att räcka. 

  

k. Årsboken 

Helene Larsson har lagt ut lite ny info om årsboken på hemsidan. Nu har vi hittat så vi kan få tillgång till 
programmet men vi behöver ju även personal. Helene L talar med Pernilla W om vad hon säger nu. 



Samt några små justeringar till på hemsidan- Helene Larsson gör det. 

  

l. Årets draghund  

Årets draghund är nu avgjort med 4 röster mot 2 och 1 så vann…. Vilken hund som vann kommer att 
avslöjas vid årsskiftet ungefär i samma veva som alla årets priser avslöjas. 

  

m. Avelsrådet 

Den nya person som skall tillfrågas till avelsrådet är ännu inte tillfrågad. 

  

n. Medlemskap NKK och DKK 

Vet inte hur det har gått i frågan då Helene W tyvärr frånvarar detta möte. 

  

o. Hanhundslistan 

Camilla har lagt ut info på hemsidan och sänt till nästa polarhund om hanhundslistan så får vi se vad det 
ger. 

  

p. Enkäten 

Vi har fått in hyggligt med svar på enkäten i alla fall. Nu har den tagits bort från hemsidan. 

  

q. Glaukom 

Christina B-O har inte hunnit kolla med SKK om detta med glaukom på samojed och varför de skriver att 
samojeden har ökad risk för det. 

  

r. Montern på Hund 2009 

Evert Larsson – GRL är sammankallande för montern på Hund 2009 i Stockholm i december. Helene 
Larsson tar kontakt med honom. 

  

8. Nya ärenden 

  

a.       Dagordning uppfödarmöte Visseltofta 

Punkter vi fått in till dagordningen är 

Etik och moral 



Hd resultat 

Avelsplanering 

Samarbete 

Hjälpsamhet 
 
Styrelsen har inget att tillägga på dagordningen nu. Närvarande styrelsemedlemmar på mötet kommer 
Anneli och Linda att vara. 

  

b.       Furudals tävling 

Kjell söker dispenser inför tävlingen så får vi se hur det går. Samt tillfrågar Freddie Å som domare till 
tävlingen. 

  

c.       Fotograf Furudal 

Camilla Nyström är klar som klubbens fotograf under Furudal utställning och dragtävlingen. 

  

9. Övrigt 

  

a. Arbetshelgen 

Anneli bokar boende inför vår arbetshelg i november. 

  

b. Domarkurs 

Funderingar på domarkurs för någon inom samojed. Kanske skall det sättas ut på hemsidan eller så. Kjell 
kollar upp lite mer. 

                              

10. Nästa möte 

  

Nästa möte blir 28/9- 2009 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   


