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Protokoll fört vid SPHK:s rasklubb för samojeds 
skypemöte, 2012-01-25 

 

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

Högström, Camilla Nyström, Leo Kirgios, Kjell Jonsson 

 

Anmält förhinder: Helene Larsson 
 
§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) Furudal 2012 
Funktionärslistan gicks igenom. Pga stormen Dagmar kommer banan få en annan sträckning 

då behövs fler funktionärer, Camilla publicerar på hemsidan. Vi diskuterade flytt av dragprov 

60, Kjell och Linda kontaktar berörda. Lotteri på katalogerna och till middag och årsmöte.  

 

b) Avelskonferensen 2012 
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Camilla rapporterade från senaste mötet, där inbjudan till föreläsarna ordnades 

 

c) Valpfoldern 
Arbetet med tryckerier fortgår.   
 
d) Avelsråd 
Vi avvaktar tills SPHK kommer med direktiv. 

 
e) Rasstandard 
Arbetet kommer att påbörjas efter Furudal. 

 
f) Profilkläder 
Kommer att publiceras/visas i samband med Furudal.  

 

g) Medlemsundersökning 
Finns på hemsidan, och många svar har inkommit.  

 
h) RAS 
Arbetet fortgår med layouten.  

 

i) Hemsidan 
Cissi har tittat igenom hanhundslistan och uppfödarlistan och arbetet fortgår. 
 
§10. Nya ärenden 
a) Mail från 2 medlemmar ang. meriteringstillfällen  
Angående utlysning av meriteringstillfället i Lomsjöhed. Meriteringstillfället utlyst med datum 

i Polarhunden pga stormen Dagmar blev man tvungen att flyttas, inget fel har begåtts och 

meriteringstillfället godkännes.  

 

b) SPHK-representant 
SPHK ska se över sin organisation och en arbetsgrupp ska tillsättas, hänskjuts till nya 

styrelsen att utse en representant.  

 

§11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

§12. Nästa möte 
Nästa möte konstituerande möte 11/2-2012 

 
§13 
Mötet avslutades 
Anneli tackade för ordet och avslutade mötet. 
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______________________________ _____________________________ 

ordf. Anneli Jönsson   mötes sekr. Heléne Werner 

 

 

 

______________________________ 

justerare Jan-Olof Högström 

 


