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Protokoll för styrelsemötet 20 juni 2012 
 
 
Deltagare: Karin Olsson, Leo Kirgios, Erica Eriksson, Camilla Nyström, Pernilla Wickström-
Osietzki, Jan-Olof Högström, Malin Hedlund, Nathalie Jakoby 
 
 
1) Mötet öppnas 
2) Val av Sekreterare: Karin 
3) Val av Justeringsperson: Pernilla 
4) Dagordningens godkännande: Godkändes. 
5) Föregående protokoll: Godkändes och läggs till handlingarna. 
6) Aggressiva hundar/mittstång: Janne skriver en information till SPHK C om att detta har 

varit uppe för diskussion och att det framgår att vi vill att det ska vara lika för alla 
fyra raserna så att vi inte får problem vid meriteringstillfällen i framtiden. 

7) Arbetshelg, SPHK C 18-19/8. Pernilla och ev. Erica representerar. Vi går igenom agendan 
för detta möte på vårt nästa styrelsemöte så att representanterna har ”vår” syn på 
saker. 

8) RAS: Vi dryftar lite kring vårt samarbete med avelsrådet ang. revideringen av RAS och vi 
ser ytterligare bevis på att det är viktigt att beskriva för våra medlemmar att vi 
kommer att bjuda in samtliga uppfödare till ett möte. Detta möte med uppfödarna 
har för avsikt att diskutera vidare och komma fram till ett slutgiltigt förslag som ska 
skickas till SKK. Förslaget kommer också att läggas ut på hemsidan så att resterande 
medlemmar kan läsa igenom och inkomma med synpunkter. Information om det 
pågående arbetet med RAS hade vi för avsikt att göra i en snar framtid men 
eftersom rykten som inte är förankrat i verkligheten florerar innan vi ens hunnit 
förekomma dem så inser vi att vi redan borde ha lagt ut denna information. 
Uppfödarmöte/arbetshelg: Stockholm 20/10 -12. 

9) Furudal 2013: Vi ska ha en ambition att göra arbetsområden kring aktiviteter och ha en 
ansvarig per aktivitet. J-O har gjort att exceldokument där det beskrivs tydligare 
olika aktiviteter som ska göras innan/under/efter veckan. J-O och Karin arbetar 
vidare på denna lista. Här behövs också lite tidsangivelser för när de olika 
aktiviteterna bör genomföras. Sponsorletning startar NU!  Vi alla ansvarar för att 
leta sponsorer, Werner sammanställer dessa. Vi behöver funktionärer till en mängd 
olika uppdrag och vi kommer att efterlysa dem via forumet. Där beskriver lite 
närmare vilka olika uppdrag som kommer att behövas. ”Uncel Samojed needs 
YOU!!” Vi bestämmer att vi ska ha ett funktionärsmöte/middag på torsdagkvällen i 
Furudal för att öka gemenskapen och informera om vad det innebär att vara 
funktionär på de olika uppdragen. Erica är funktionärsansvarig och gör listor över 
vem som gör vad. Nathalie undersöker lite med sina kontakter kring samlingstält. 

10) Inventarielista: över vad klubben har för olika material och vart det finns. Malin 
sammanställer en lista. Maila henne om vad ni har hemma som är klubbens 
material. 

11) Övrigt. Janne informerar SPHK C om att rasklubben har för avsikt att bjuda in de nordiska 
länderna till ett samarbete om rasen.   

12) Nästa möte: 7/8 -12 kl. 19-21. 
13) Mötet avslutas 
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