
 

 

Protokoll fört vid SPHK:s Rasklubb för Samojed:s 
styrelsemöte, telefonmöte 16/8-10 

 
Närvarande: Anneli Jönsson, Kjell Jonsson, Helene Larsson, Cecilia Gunnvall, och Camilla 
Dehlin Johansson 
Frånvarande: Eva Skullman, Bror Eriksson, Helene Werner 
 
1. Mötet öppnades 
Anneli öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av mötes sekreterare  
Heléne Larsson valdes till mötes sekreterare. 
 
3. Val av justeringsperson 
Cecilia Gunnvall valdes till justeringsperson. 
 
4. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes. 
 
5. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
6. Inkomna skrivelser 
Kommer under nya ärenden 
 
7. Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser 
 
8. Ekonomisk rapport 
Kassören lämnade rapport för ekonomin utifrån balans- och resultatrapporten.  
 
9. AU beslut 
Distrikten 
Mälardalen och Gävle-Dala ges okej att anlita domare till utställning som ej står med på listan 
för rekommenderade utställningsdomare 
  
10 Rapporter 
a)Furudal 
PM och inbjudan är klart för utställning och Ore draget 2011. Kommer i nästa nr av 
Polarhunden och läggs ut på hemsidan efter Visseltofta 
 
b) Mail från medlem angående protokoll från arbetshelg 
Kjell kontaktar vederbörande. 
 
c) Dispensansökan 
Rasklubben kan inte ta annat beslut än att hänvisa till SKK´s grundregler. 
 
d) SSR 
Anneli har kontaktat vederbörande och rett ut missförståndet. Personen har anmält sitt intresse 
att starta upp Maltegruppen för aktiviteter, vilket styrelsen ställer sig mycket positiv till. 



 

 

 
e) RAS 
Vi lägger ut förfrågan angående RAS på hemsidan.  
 
f) Avgående medlemmar 
Anneli har varit i kontakt med berörda personer. 
 
11. Nya ärenden 
a) SPHK arbetshelg 21-22/8 
Anneli åker på arbetshelgen och Kjell deltar på lördagen.  
 
b) SKK 
Förslag på eventuella kandidater gällande Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten ska vara 
inskickat till SPHK senast årsskiftet. Detta hänskjuts till arbetshelgen 
 
c) Stambok 
En medlem har visat intresse att hjälpa till med arbetet. Det är 13 år som ska sammanställas vi 
behöver vara fler i detta arbete samt budgetera för denna för 2011 
 
12. Övriga frågor 
a) Meriteringstillfällen 
Kjell tar fram listan över vilka tillfällen som ges 
 
12. Nästa möte 
Nästa möte måndag 20/9 kl. 19:00 telefonmöte. 
 
Mötets avslutande 
Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
____________________________________                _________________________________ 
Anneli Jönsson, ordförande         Helene Larsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Cecilia Gunnvall, justerare 


