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Protokoll fört vid SPHK:s rasklubb för samojeds 
skypemöte, 2011-08-16 

 

Närvarande: Anneli Jönsson, Helene Werner, Helene Larsson, Kjell Jonsson, Cecilia 

Gunnvall, Karin Olsson, Jan-Olof Högström, Camilla Nyström & Leo Kirgios 

 

§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 Helene Larsson. 

 

§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 
Öppna brevet till hemsidan angående meriteringsregler. 

 

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

 

§9. Rapporter 
a) Avelskonferens 2012 
Camilla rapporterade att ett möte ska hållas på SPHK:s arbetshelg samt ett möte efter 

arbetshelgen.  

 

b) Medlemsmöten 
Minnesanteckningar och deltagarlista ska finnas efter varje möte.  

Förslag på punkter att diskutera togs upp. Bland annat; alla aktiviteter inom SPHK, Jan-Olof 

sammanställer. Förslag på att göra ett dokument där RAS förklaras bl a syfte, Helene Larsson 

sammanställer. Rasens utveckling, Camilla sammanställer, förslag på att använda punkten som 
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en tankeväckare för vidare diskussion i t ex Furudal.  

Helene Larsson sammanställer vilka punkter som ska diskuteras. 

 
c) Valpfoldern 
Några små ändringar diskuterades. Anneli tar med sig foldern till SPHK:s arbetshelg för att 

diskutera om det är något som SPHK kan hjälpa till med. Beslut angående foldern tas på 

nästa möte. 

 

d) Avelsråd 
Vad gör ett avelsråd? Fråga tas med till vår arbetshelg. 

 

e) Rasstandarden 
Vi skjuter på förslaget att ta bort meningen om viltinstinkten till arbetshelgen.  

 
f) Medlemsundersökning 
Camilla har skickat ut ett förslag, vi tar beslut på nästa möte. 

 
g) Arkiv/bibliotek 
Nya dokument har lagts till. 

 
h) Nya meriteringsregler 
Ny version i augusti. Förändringar på grund av nya dopingregler samt att kilometerkravet på 

100+ tas bort. Några frågor angående meriteringsreglerna har inkommit till styrelsen som 

blivit besvarade.  

 

i) Facebook 
Anneli tar med sig frågan till arbetshelgen vad SPHK:c anser om detta. Vi tar sedan beslut på 

vår arbetshelg. 

 

j) Åre höstmarknad 
29/9-3/10 vi ställer oss positiva till detta. Anneli tar med sig frågan till SPHK:s arbetshelg om 

vi kan göra ett samarrangemang med övriga rasklubbar. Jan-Olof och Karin är ansvariga. 

 

k) Profilkläder 
Camilla och Leo arbetar vidare på förslag som tas med till arbetshelgen. 
 
§10. Nya ärenden 
a) Domarlista 
Vi kompletterar med Christina Bjerstedt-Ohlsson. 

 

b) Rosetter 
Angående olika championat rosetter, vilka ska klubben delas ut. Förfrågan angående viltspår, 

Helene Larsson undersöker.  
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c) Mail 
Mail/skrivelse från medlem angående meriteringsregler och dess beslutsgång. Anneli svarar. 

 
d) Samojeds arbetshelg 
Arbetshelgen flyttades till 11-13/11 i Linköping. 

 
e) SPHK:s arbetshelg 
Dagordningen gicks igenom. 

 
f) SM-barmark skrivelse 
Skrivelse angående SM-barmark om vi kan lägga ut på hemsidan, då SPHK: södra anordnar. 

Styrelsen ställde sig positiva till detta. 

 

g) Utbildningar 
Bidrag sökes till SKK:s utbildningar från SPHK. 

 
§11. Övriga frågor 
Dragbarmarks träningshelg förslag på datum 29-30/10, Jan-Olof, Karin och Kjell arbetar 

vidare med detta. 

Rallylydnad är nu officiell tävlingsgren och den första hunden som tävlade var en samojed! 

 

12. Nästa möte 
Nästa möte blir ett skypemöte 6/9-2011 kl. 19:00. 

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

 
 

 

______________________________ _____________________________ 

ordf. Anneli Jönsson   mötes sekr. Heléne Werner 

 

 

 

______________________________ 

justerare Helene Larsson 

 


