
 
Protokoll för styrelsemöte 4 oktober 2012 
Närvarande: Camilla, Helene W, Leo, Malin, Nathalie, Jan-Olof och Karin. 
1) Mötet öppnas: Ordförande förklarar mötet öppnat. 
2) Val av Sekreterare: Karin. 
3) Val av Justeringsperson: Helene W. 
4) Dagordningens godkännande: Godkändes. 
5) Ekonomisk Rapport: Rasklubbsbidraget på 10000 SEK har kommit! 
6) Föregående protokoll: Protokoll från 22/8 och 13/9 godkändes och lades till 

handlingarna, samt för publicering på hemsidan. 
7) Aktivitetslistan: Bearbetades. 
8) Utgående skrivelser: Inga utgående skrivelser. 
9) Nya ärenden:  

a) Norsk annonsförfrågan: Vi hänvisar henne till rätt väg att lägga upp en annons i 
Polarhunden och till sphk.se. 

b) Se över Samojedinformationstexten på SKK:s hemsida. Hänskjuts till arbetshelgen. 
10) Furudal: På grund av att Furudal tyvärr har vuxit ur kläderna så har vi kollat runt lite 

på alternativa orter för att utveckla arrangemanget till år 2014. Camilla och Nathalie 
har tittat lite på Särnaområdet. Denna förändring kommer att lyftas på uppfödar-
/medlemsmötet i oktober för diskussion och förslaget kommer inte att vara aktuellt 
förrän tidigast 2014. 
Spåren känns under kontroll. Kjell, Christer J, Fredrik P och Owe har tagit på sig att 
arbeta med detta. Spårläggningen känns därmed säkrad! JO har tillsvidare 
kontakterna med Owe. 

11) RAS: Synpunkter kring dokumentet gicks igenom. Vi är mycket imponerade av 
arbetet kring detta dokument som vi anser borde gå i bräschen för övriga 
rasklubbar! Huvuddokumentet går ut till uppfödarna senast på lördag 6 oktober. 
Bilagor någon dag senare. Ordförande skickar ut materialet. 

12) Klubbkläder: Vi undersöker vad vi kan göra för framtida tryckmöjligheter! 
13) Arbetshelg, agenda?: Maila till J-O om vad som ska vara med! 
14) Stora Stockholm: Material och bilder? Har vi detta? Vi tittar över tänkbara material 

redan nu! Vi tycker att alla raser bör jobba tillsammans under detta evenemang! 
Leo skriver ihop en liten utvärdering som kan komma Petra, som är ansvarig för 
Samojed, till del snarast. Ska vara klart till den 10/10. Datumet för Stora Stockholm 
är 15-16 /12. 

15) Övriga frågor: Inga övriga frågor.  
16) Nästa möte: Arbetshelgen 20-21/10. 
17) Mötet avslutas! 
 
Justeras:   Sekreterare: 
 
 
 
Helene Werner  Karin Olsson 
 
Ordförande: 
 
 
 
Jan-Olof Högström 


