
	  
	  
SPHK Samojedhund 
 
Protokoll för styrelsemöte 2015-02-17 kl 18:04 via skype. 
 
Närvarande: Camilla Nyström, Michael Berglöf, Helene Werner, Linda Almquist, Lotta 
Johansson, Lars Jämtsved, Karin Olsson samt Emma Månsson 
 
Anmält frånvaro: Sara Jonsson.  
 
§1. Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 
§2. Val av justeringspersoner 
Karin Olsson och Lotta Johansson väljs jämte ordförande att justera protokollet. 
 
§3. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkänns. 
 
§4. Föregående protokoll 
Godkännande av föregående protokoll bordläggs till nästa möte. 
 
§5. AU-beslut 
Inga AU-beslut tagna. 
 
§6. Inkomna skrivelser 
Inkommen skrivelse från en medlem angående diskussioner om enskilda individer på 
medlemsmöten. 
 
§7. Utgående skrivelser 
Inga 
 
§8. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 
 
§9. Ekonomisk rapport 
Ekonomi gällande Furudal bordläggs till nästa möte.  
 
§10. Rapporter – kommittéer 
Styrelsen beslutar att behålla ungdom och utställning där Monica är sammankallande i 
ungdom.  
 
§11. Utvärdering Samojeds vintervecka 
Styrelsen gör en återkoppling med utvärdering av Samojedveckan 



  
§12. Efterarbete vinterveckan 
Styrelsen delar upp efterarbetet.  
 
§13. Strafftid 3xstartintervall tilldömt i nordiskstil 
I Furudal fick ett nordiskt ekipage ett tidstillägg på 3xstartintervallen (6min) vid sen ankomst, 
vilket endast gäller för slädhundsstil. Styrelsen avser inte att justera resultatlistan. 
Styrelsen diskuterar utifall det blir domarfel så vore det klokt att alla förare själva känner till 
regelverken och vad som skiljer sig mellan nordisk stil och slädhundsstil. 
 
 
§14. Exteriördomare nästa års rasspecial 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte 
 
§15. Medlemsportalen 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte.  
 
§16. Öppen FB-sida 
Styrelsen diskuterar hur den öppna FB-sidan ska administreras.  
 
§17. Inventarielista 
Styrelsen beslutar att Karin Olsson blir ansvarig för att göra en inventarielista. Om man har 
saker som tillhör klubben hör man av sig till Karin. 
 
§18. Hur skall vi arbeta? 
Styrelsen diskuterar arbetssätt för kommande år. 
 
§19. Översyn meriteringsregler 
Styrelsen beslutar att Linda och Camilla fortsätter med översyn av meriteringsregler 
 
§20. NY organisation 
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten till nästa möte 
 
§21. Genomgång av Protokoll från uppfödar-/medlemsmötet i Furudal 
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten till nästa möte 
 
§22. Aktivitetslista 
Genomgång av aktivitetslistan. 
 
§23. Priser/sponsorer 
Styrelsen beslutar att börja söka sponsring redan nu inför kommande år.  
 
§24. Visseltofta 
Styrelsen beslutar att kontakta arrangörsgruppen och stämma av med dem. 
 
§25. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§26. Nästa möte 
Måndagen 16/3 kl 18.00  
 
§27. Arbetshelg 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan tills vidare. 
 
§28.  Mötet avslutas  



kl 20:02 
 
 
 
______________________________________ 
Ordförande 
Camilla Nyström 
 
 
 
 
______________________________________ 
Sekreterare 
Emma Månsson 
 
 
 
 
______________________________________ 
Justerare  
Lotta Johansson 
 
 
 
 
______________________________________ 
Justerare  
Karin Olsson 
 


