
 

 

Protokoll fört vid SPHK:s rasklubb för samojed’s styrelsemöte, telefonmöte 6/12-10 

 
 

Närvarande: Anneli Jönsson, Kjell Jonsson, Cecilia Gunnvall, Eva Skullman, Bror Eriksson, 
Camilla Dehlin-Johansson, och Helene Larsson 
 
1. Mötet öppnades 
Anneli öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av mötes sekreterare  
Helene Larsson valdes till mötes sekreterare. 
 
3. Val av justeringsperson 
Camilla Dehlin-Johansson valdes till justeringsperson. 
 
4. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes. 
 
5. Föregående mötesprotokoll  
Gicks igenom och godkändes. 
 
6. Inkomna skrivelser 
Se under nya ärenden 
 
7. Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser 
 
8. Ekonomisk rapport 
Kassören lämnade rapport för ekonomin utifrån balans- och resultatrapporten.  
 
9. AU beslut 
Inga nya beslut tagna. 
  
10 Rapporter 
 
a) Furudal 
Funktionsärslistan korrigeras. 
Eva berättar om sponsringen 
Kjell stämmer av boende möjligheter med Owe 
 
b) Ras monter Hund 2010 
Camilla Nyström har hjälp till att uppdatera den gamla valpfoldern. Vi beställer 100 st så det 
finns lite fräscht material till Stockholms utställningen samt My Dog-11 i Göteborg.  
Utvärdering sammanställs efter utställningen. 
 
c) Visseltofta 
Beslut från SKK angående utställningen har kommit. De godtog förklaringen varför 
utställningen blev flyttad och dispensen om endast en ringsekreterare godtogs.  
 
 



 

 

d) RAS 
Sista justeringarna är klara och Anneli skickar till CBO för korrekturläsning innan det skickas 
till SPHK 
 
11. Nya ärenden 
a) Preparanda kurs 
Vi har fått 2 ansökningar på samojed, Anneli svarar SPHK 
 
b) Utställningar 2013 
Förfrågan från Kelpie klubben om det finns intresse att anlita en domare från Australien i 
augusti 2013. Vi tackar för frågan men avböjer eftersom vi har svårt att flytta Visseltofta. 
 
c) Vallning med samojed 
Träffen i november blev en uppskattad träff. Kommande aktiviteter  planeras i Malte gruppen. 
 
12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 
12. Nästa möte 
Nästa möte den 17 januari 2011 
 
Mötets avslutande 
Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
____________________________________                _________________________________ 
Anneli Jönsson, ordförande         Helene Larsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Camilla Dehlin- Johansson, justerare 
 
 


