
Styrelsemöte 28/9-2009 

 
Närvarande: 
Linda Almquist, Helene Larsson, Kjell Jonsson, Camilla Dehlin-Johansson, Peter Bengtsson och Eva 
Skullman. 

  

Anmält förhinder: Helene Werner och Anneli Jönsson  
 
  

     1. Mötet öppnades 
 
  

     2. Till mötes ordförande valdes Kjell Jonsson 

  

     3. Till mötessekreterare valdes Linda Almquist 

  

     4. Till justerare valdes: Helene Larsson 
 
  

     5. Dagordningen fastställdes. 
                       

6. Föregående mötesprotokoll daterat 31/8-09  

  

§10f HD Statistik 

Linda jobbar med ny sammanställning av HD statistiken, den svenska delen är klar. 

  

§8g Polarhunden 

Adresserna är ännu ej korrigerade. 

  

Mötesprotokollet daterat 31/8-09 lades sedan till handlingarna och sändes till hemsidan för publicering. 

 
7. Rapporter 

  

a. Ekonomi 

Inget nytt att rapportera om ekonmin. 

  



b. Inkomna skrivelser 

En medlem har sänt in en skrivelse om vallprov. Helene Larsson tar kontakt med skrivaren om detta och 
förklarar allt runt vallprovet. 

  

En medlem har skrivit en skrivelse till oss om utlåning av hane och valpar. Vi diskuterade runt frågan och 
insåg att det snarare är en sak för SKK än för oss. Linda svarar skrivaren att ta kontakt med SKK istället. 
Angående vår hemsida och texten kring valpar så tar vi upp det på arbetshelgen. 

  

c. Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser 

  

d. Styrelsens sammansättning 

Ann Lundgren avgår från styrelsen på egen begäran. Eva Skullman går då upp som ordinarie ledamot. 
Camilla meddelar de nya uppgifterna till hemsidan och till polarhunden. 

  

e. Loggan  

Mia har meddelat att det går att göra om loggan men att det är en del arbete då. Hon kan fortsätta dock 
mot betalning. Det kommer att kosta ca 2000kronor. Hela styrelsen var överens om att betala henne för 
ett fortsatt arbete. Linda kontaktar Mia K om att jobba vidare. 

  

f. Visseltofta 

Linda rapporterade lite efter Visseltofta. Diskussion runt hur man kanske skall ha vidare upplägg runt 
aktiviteterna i framtiden. Ekonomin runt Visseltofta är inte klar ännu. Fortsatt diskussion runt Visseltofta 
kommer på arbetshelgen. 

En lathund skall göras för hur alla våra aktiviteter skall genomföras från den 1/1- 2010. Linda gör ett 
lathundsförslag.  

  

g.  Domarkonferensen 

Linda, Anneli och Erna-Britt Nordin träffades efter utställningen i Visseltofta och gick igenom 
raskompendiet igen. Erna-Britt har en del ändringar hon vill göra. Linda gör de justeringarna och sedan 
lämnas arbetet igen till Erna- Britt. Även layouten är ute på förfrågan. 

  

h. Meriteringsreglerna 

Meriteringsreglerna går fram och tillbaka nu med nya diskussioner mellan varje gång. Arbete fortgår. 

  



i. Årsboken 

Pernilla Wickström kan tänka sig att hålla ihop boken men vill ha hjälp att samla lite faktabitar. Helene 
Larsson kontaktar Pernilla igen för att kolla mer exakt vad hon vill ha hjälp med och vem vi kan tänkas 
tillfråga om detta arbete. 

  

j. Avelsrådet 

Personen som tillfrågas till avelsrådet har tackat nej. Nytt förslag finns och vi ber Christina kontakta 
denne och fråga. 

  

k. Medlemskap NKK och DKK 

Medlemskapet i NKK är klart och Helene har gett Linda och Anneli inloggningsuppgifterna dit. Vet inget 
mer om DKK då Helene W inte närvarade på mötet. 

  

l. Glaukom 

Inget svar om glaukom frågan ännu. 

  

m. Montern på Hund 2009 

Ett första möte med sammankallande Evert (GRL) har varit och Helene L närvarade från samojed. 
Ytterligare ett möte kommer vara inom kort (6/10) då även Britt Forsgren från samojed skall närvara. Det 
kommer att bli 4 montrar i anslutning till varandra. Temat kommer att vara årstider och i år blir det vintern. 
Samojed kommer att ha pulka och klövjeväskor. Mer information kommer efter att de haft sitt nästa möte. 

  

n. Furudal 

- pokaler är uppkollade och tas med lite förslag till arbetshelgen 

- Dispensansökan om veterinär är på gång. 

- Kjell Jonsson är tävlingsledare och medhjälpare till honom blir Camilla och Peter. 

  

8. Nya ärenden 

  

a.      Anmälningsblankett SKK 

Förfrågan från SKK om anmälningsblanketten från dem. Styrelsen är överens om att det är bra att slopa 
den för miljön skull och vi har ju ändå egna blanketter också. Linda meddelar Agneta svaret. 

  



b.      Arbetshelgen 

Diskussion runt praktiska saker runt arbetshelgen den 7-8/11-09 Vi startar 10.00 på lördagen.  

  

c.       Meriteringstillfällen 2010 

Förslag på meriteringstillfällen diskuterades och Linda skall efterfråga distanser på en del ställen samt om 
det är ok med meritering för oss där.  

  

d.      Sponsring 

Peter hade ett företag som var intresserade av att sponsra till Furudal. Linda meddelar antal klasser mm 
vi har för att se vad de svarar då. 

  

9. Övrigt 

  

Inga övriga punkter. 

                       

10. Nästa möte 

  

Nästa möte blir arbetshelgen den 7-8/11- 2009  

  

11. Mötet avslutas 

Kjell tackar för visat intresse och mötet avslutas. 

  

__________________                                        _________________________ 
ordförande: Kjell Jonsson                                           sekreterare: Linda Almquist 

          _________________________ 

              justerare: Helene Larsson      


