
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokoll för styrelsemötet 18/3 2012 
 
1) Mötet öppnas  

Närvarande: Jan-Olof Högström, Erica Eriksson, Leo Kirgios, Camilla Nyström, 
Nathalie Jakoby, Pernilla Wikström-Osietzki, Helene Werner, Karin Olsson 

2) Val av Justeringsperson: Leo Kirgios 
3) Val av Sekreterare: Karin Olsson 
4) Dagordningens godkännande: Godkändes. 
5) Ekonomisk Rapport: Till arbetshelgen; att titta in lite mer bakom kulisserna på 

ekonomin och se vad som gömmer sig bakom siffrorna. Det tyckte mötet var en bra 
idé. 

6) Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna. 
7) Aktivitetslistan: Denna bör utvärderas efter några möten och se om den fyller sin 

funktion. Punkter i aktivitetslistan 
1. SPHK ny organisation. Inget möte än som vi är kallade till. 
2. Redaktionella ändringar: Inte ändra innehållet utan bara förtydliga 

det som står.  
3. Kom ihåg lista för rasrepresentant.  
4. Bollplank till meriteringsansvarige. Mötet beslutar att det är Janne.  
5. Uppfödarlistan: Pernilla meddelar att detta är klart nu. Uppdaterad 

på hemsidan. 
6. Hanhundslistan: Pernilla har gått igenom samtliga hanhundar och 

bett om intyg på ögonlysningar m.m. och tittat på utvärderingar av 
valpkullar. Denna är också uppdaterad på hemsidan. 

7. Återkoppling Furudal: Millan har skrivit 3 textfrågor som 
medlemmarna kan svara på med fritextsvar. Vi vill också att dessa 
svar ska vara undertecknade av avsändaren.  

8. Avelsråd: Vi borde ha med avelsrådet på några möten under året. 
På styrelsemötet efter arbetshelgen bjuder vi in CBO för att hon 
ska kunna berätta hur hon ser på avelsrådsarbetet och hur hon 
skulle vilja att det ska utvecklas. Vad är avelsrådets roll kontra 
styrelsens roll. Detta måste förtydligas. 

9. SLU-projektet: Millan ska skicka om ett mail som hon tror kan ha 
kommit på villovägar. 

10. Forum för valpköpare eller FAQ: Förberedda frågor med svar där 
man som ny kan gå in och läsa på hemsidan. Kanske skulle det 
kunna finnas en FAQ under läshörnan med underrubriker; 
valpköpare och meriteringsregler. Diskussioner kring läshörnan 
ledde till att vi borde lägga ut allt intressant kring samojeden (drag, 
långturer, andra turer, samojedens histori m.m.) 

11. Utställningskommittéen: Nya namnförslag. Ju fler desto bättre 
säger Helene Werner. Janne kollar med aktuella personer. Kollat 
före 5/4. 



12. Spåransvarig i Furudal:  
13. Text om Furudal: Bea skriver och hon är införstådd i datumet för 

manusstoppet för nästa nummer av Polarhunden. 
14. Klädbeställningsbekräftelser: Leo har ordnat med detta och han 

skickar en bekräftelse inom några dagar efter det inkommit en 
beställning. 

15. Saknade rosetter: Ordnat och ska skickas till de berörda. 
16. Facebook: Är uppstartad, och hittills verkar den fungera bra. 

Ordförande ska efter styrelsemöten skriva en liten blänkare på 
sidan så medlemmarna känner att de blir uppdaterade och 
informerade. Förhoppningen är att medlemmarna ska känna sig 
delaktiga! 

17. Stambok: Helene Werner är intresserad av att jobba med en sådan 
och vill ha hjälp med att hitta bilder. Skicka gärna det till henne. 
Tanken är att hon ska hinna klart med den innan årets slut. 

18. Årsbok: Susanne Davidsson har gjort en sådan under 3 års tid, 
sedan är det ingen som visat intresse för att ta tag i den. Lägg ut 
frågan till medlemmarna om det är någon som är intresserad! 

19. Hemsidan för Furudal: Tanken med den är att det ska vara en 
levande sida. 

8) Utgående skrivelser: Har vi inga i dagsläget. 
9) Nya ärenden:  

a) Lindas meriteringsmail om redaktionella ändringar: se aktivitetslistan. 
b) Lindas mail om höftledsstatistik: Pernilla har lagt ut det på hemsidan. Uppdateras 1 

gång/halvår. 
c) Lindas mail om registeringar/lathundar: Det är viktigt att de som sitter i sekretariaten 

känner till vad som förväntas av dem. 
d) SPHK centralt årsmöte: 12/5 i Bjurholm. Erika, Leo, Janne och Karin ska åka dit. Janne 

utsågs till den officiella representanten på årsmötet. 
e) Trycket på klubbkläderna: Nathalie hade idéer på hur trycket skulle vara färgsättas. 

Det ska vara valbart vilken färg man vill ha. Leo informerade om att den minsta 
storleken på hundförartröjan utgår till nästa beställningsomgång. Trycket får inte 
riktigt plats pga att tröjan är för liten för brodyrramen. Pernilla undrar om det är 
möjligt att göra trycket på engelska samt vad det skulle kosta i så fall? Leo kollar till 
nästa möte. 

f) Medlemsmatrikeln/Medlemslista: Nu har vi den! De nya medlemmarna i SPHK 
Samojed ska få ett välkomstbrev skickat till sig. Karin får kolla med Anneli vart det 
dokumentet finns. När hon får tag på det så ska det mailas ut till styrelsen för en liten 
check innan vi skickar ut det till ”de nya medlemmarna”. 

g) Lomsjöhed, Elina Wanhatalos mail: Vi har diskuterat detta meriteringstillfälle på ett 
tidigare styrelsemöte i samband med en liknande förfrågan. Vi svarar Elina nu på 
samma sätt som då, att det inte har begåtts något fel i och med att ingen rår på 
naturens krafter. Styrelsen konstaterar nu som då att meriteringstillfället har varit 
utlyst på korrekt sätt och att detta meriteringstillfälle har varit drabbat av väldigt 
olyckliga omständigheter.  

h) Furudal: En del uppgifter saknas från sekretariatet till Linda Almqvist och Helene 
Werner jobbar på det. Det är på väg att lösa sig. 

i) Utlägg av protokoll på hemsidan: En mer effektiv rutin för uppladdning av protokoll 
på hemsidan är något att sträva efter. Vi kan tidigast lägga ut ett protokoll efter att 
nästa styrelsemöte har hållits.  

 
10) Visseltofta: CBO efterfrågade en representant från styrelsen på plats. Pernilla kan 

vara den representanten om det inte innebär att hon inte får ställa ut sina hundar. 
11) Nästa möte: Tisdagen den 3:e april kl. 19 – 21.  
12) Arbetshelg: 9-10/6 i Stockholmstrakten. 



13) Avelskonferensen: Janne kollar med CBO om hon kan tänka sig att vara den som 
håller en litet ”föredrag” om RAS på avelskonferensen. (Ett kort på ca 5 min.)  

14) Mötet avslutas 
 


