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Protokoll fört vid SPHK:s rasklubb för samojeds 
telefonmöte, 2011-06-08 

 

Närvarande: Anneli Jönsson, Helene Werner, Cecilia Gunnvall, Karin Olsson, Jan-Olof 

Högström, Camilla Nyström & Leo Kirgios 

 

Anmält förhinder: Helene Larsson, Kjell Jonsson 

§1. Mötets öppnande 
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Val mötes sekreterare 
Till mötessekreterare valdes Heléne Werner. 

 

§3. Val av justerare 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Jan-Olof Högström. 

 

§4. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 

 
§5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§6. Inkomna skrivelser 
Se under nya ärenden. 

 

§7. Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser. 

 

§8. Ekonomisk rapport 
Kassören lämnade rapport av ekonomin utifrån resultat- och balansrapport. 

 

§9. Rapporter 
a) Avelskonferens 2012 
Camilla rapporterade från mötena, nya föreläsare har diskuterats. Arbetet fortgår. 

 

b) Valpfolder och ”minifolder” 
Camilla har uppdaterat valpfoldern. Alla läser till nästa möte och tycker till. Förslag att göra 

”minifoldern centralt, Anneli tar med frågan till SPHK:s arbetshelg. 
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c) Medlemsmöten 
Datum, tid, plats, dagordning och kontaktpersoner kommer att finnas på hemsidan inom 

kort.  

 

d) Avelsråd 
Förslag på namn, Anneli tar kontakt. Styrelsen efterlyser förslag på namn. 

 
§10. Nya ärenden 
a) Rasstandard 
Förslag från styrelsen att stryka mening om viltinstinkten i rasstandarden. Camilla tar kontakt 

med Annica Uppström och undersöker möjligheterna att göra ändringen.  

 

b) Valpförmedling 
En förfrågan från medlem angående vilka krav vi har och inte har på valpförmedlingen, Anneli 

svarar varför vi valt att ha det som det är i dagsläget. 
 
c) Medlemsundersökning 
Intresse enkät, t ex vilka typer av aktiviteter är av intresse. Detta utifrån att samojeden som 

ras ska breddas utan att glömma dess ursprung. Camilla sätter ihop en enkät till hemsidan. 

 
§11. Övriga frågor 
Förslag på att göra ett kalendarium på hemsidan, där alla aktivitet som rör samojed finns 

samlade. Anneli tar kontakt med webmaster 

 

Förslag att skaffa en facebook sida, tänkt som en informationssida, frågan tas med till nästa 

möte. 

 

12. Nästa möte 
Nästa möte blir ett skypemöte 16/8-2011. 

 
13. Mötet avslutades 
Anneli tackade för ordet och avslutade mötet. 

 
 

 

______________________________ _____________________________ 

ordf. Anneli Jönsson   mötes sekr. Heléne Werner 

 

 

 

______________________________ 

justerare Jan-Olof Högström 

 


