
 

 

Protokoll fört vid SPHK:s rasklubb för samojed’s 
styrelsemöte, telefonmöte 17 januari 2011 

 
 

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) Rasmonter Hund 10 
Montern på Hund 10, Älvsjömässan fick SPHK´s gemensamma monter Hederspris för 
utförandet. Samarbetet har fungerat bra och vi hade inga kostnader för montern i år. 
 
b) Rasmonter My Dog 
På mässan i Göteborg bemannades montern av en ras per dag, vilket kändes som för lite. 
Stort Tack till Camilla Nyström hjälpte till att förnya valpfoldern som vi delade ut på båda 
utställningarna 
 
c) Furudal 
Funktionärslistan är klar.  
Årsmötet. ”Styrelsen avslår den inkomna motionen med motiveringen att vi inte vill låsa  
utställningsdag med ett årsmötesbeslut. Däremot är styrelsen positiv till att se över möjlighet att 
ändra dag framöver” 
Alla priser är beställda. 



 

 

Det har varit svårt att få svar och återkoppling i tid från sponsorer 
Middagen är fullbokad. 
 
11. Nya ärenden 
a) Mail från medlem 
En sammanställning på HD statistiken är gjord och vi ser det positivt som diskussionsunderlag 
på medlemsmötet i Furudal 
 
b) Avelskonferens 2012 
Arbetet har inte startat upp än, representanter för samojed är Helene Larsson och Anneli Jönsson 
 
12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 
12. Nästa möte 
Datum bestäms efter det konstituerande mötet 
 
Mötets avslutande 
Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
____________________________________                _________________________________ 
Anneli Jönsson, ordförande         Helene Larsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Camilla Dehlin- Johansson, justerare 
 
 


