
 
 
SPHK Samojedhund 
 
Protokoll för styrelsemöte 2015-03-16 kl 18:10 via skype. 
 
Närvarande: Camilla Nyström, Sara Jonsson, Lotta Johansson, Linda 
Almquist, Karin Olsson, Michael Berglöf samt Emma Månsson 
 
Anmält frånvarande: Lars Jämtsved samt Helene Werner 
 
§1. Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§2. Val av justeringsperson 
Sara Jonsson väljs jämte ordförande att justera protokollet. 
 
§3. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkänns. 
 
§4. Föregående protokoll 
Godkänner föregående protokollet. 
 
§5. AU-beslut 
Inga AU-beslut tagna. 
 
§6. Inkomna skrivelser 
Inkommen skrivelse om utbetalning av inställt DP10. Styrelsen 
bordlägger frågan till nästa möte. 
 
§7. Utgående skrivelser 
Inga. 
 
§8. Bordlagda frågor 
 

a) Föregående protokoll (27/1-15 kl 19.30) 



Styrelsen beslutar att bordlägga punkten till nästa möte.  
 
b) Ekonomisk rapport Furudal samt i övrigt 
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten till nästa möte  
 
c) Exteriördomare nästa års rasspecial 
Styrelsen fattar beslut om att kolla upp möjligheterna till Robert 
Sellervik som nästa års rasspecial domare.  

 
d) Medlemsportalen 
Styrelsen beslutar att Sara Jonsson blir huvudansvarig för 
medlemsportalen. 
 
e) Arbetshelg 
Styrelsen beslutar att lägga arbetshelgen i höst istället.  

 
f) Ny organisation 
Styrelsen beslutar att skapa en enkät som skall skickas in senast den 
30 april 2015 till styrelsen som sedan sammanfattar enkäten och 
skickar in underlaget till SPHK C. 

 
§9. Ekonomisk rapport 
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten till nästa möte  
 
§10. Rapporter – kommittéer 
I ungdomskommittén sitter Monica Berglöf och Lena kvar.  
  
§12. Översyn meriteringsregler 
Camilla och Linda redovisar arbetet med översynen på meriteringsregler. 
Dokumentet kommer att skickas in till SPHK C med en kopia till 
sammankallande i arbetsgruppen. 
 
§13. Genomgång av Protokoll från uppfödar-/medlemsmötet i Furudal 
Styrelsen går igenom protokollet.  
 
§14. Genomgång av aktivitets-/ärendelista 
Styrelsen går igenom aktivitets- /ärendelistan för att följa upp styrelsens 
arbete. 
 
§15. Valpförmedlingen - hemsidan 
Information har inkommit till styrelsen om att det står två olika 
tidsperspektiv under valpförmedlingen. Styrelsen ändrar så det står det 
samma. 



 
Dagens valpförmedlare har informerat om önskan att lämna uppdraget 
som valpförmedlare. Styrelsen beslutar att kontakta en medlem för att 
kolla intresset för att ta över valpförmedlingen. Styrelsen beslutar att gå 
igenom blanketterna, och valpförmedlingssidan till nästa möte. 
 
 
§16. Visseltofta 
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten till nästa möte  
 
§17. Övriga frågor 
Styrelsen letar också en ny person för uppdraget att räkna årets 
utställningshund. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte. 
 
§18. Nästa möte 
15/4 kl 18.00 
 
§19 Mötet avslutades 
kl 20:19 
 
 
 
 
 
 
____________________________  _______________________ 
Ordf. Camilla Nyström    Mötessekr. Emma Månsson 
 
 
 
 
____________________________ 
Justerare Sara Jonsson 
 
	  


