
	  
	  
Datum: 17 juni 2015 
Tid: 18.20 
Plats: Skypemöte 
Närvarande: Camilla Nyström, Emma Månsson, Sara Jonsson, Michael Berglöf, 
Lars Jämtsved, Lotta Johansson och Karin Olsson 
Frånvarande: Helene Werner, Linda Almquist, 
Ordförande: Camilla Nyström 
Sekreterare: Emma Månsson 

	  
	  
§1.	  Mötet	  öppnas	  
Ordförande	  öppnar	  mötet	  och	  hälsar	  alla	  välkomna.	  
	  
§2.	  Val	  av	  justeringsperson	  
Karin	  Olsson	  väljs	  jämte	  ordförande	  att	  justera	  protokollet.	  
	  
§3.	  Dagordningens	  godkännande	  
Dagordningen	  godkänns.	  
	  
§4.	  Föregående	  protokoll	  
Styrelsen	  godkänner	  föregående	  protokoll.	  
	  
§5.	  AU-‐beslut	  
Inga	  AU-‐beslut	  tagna.	  
	  
§6.	  Inkomna	  skrivelser	  
Diverse	  skrivelser	  från	  SKK	  för	  kännedom,	  bl	  a	  forskningsnyheter.	  
	  
§7.	  Utgående	  skrivelser	  
Inga	  utgående	  skrivelser.	  
	  
§8.	  Bordlagda	  frågor	  
§8.1	  Återbetalning	  DP10	  bordläggs	  till	  nästa	  möte.	  	  
§8.2	  Ekonomisk	  rapport	  bordläggs	  till	  nästa	  möte.	  	  
	  
§9	  Rapporter	  –	  Kommitéer	  
Utställningskommite	  –	  Inget	  nytt	  att	  rapportera.	  
Ungdomskommiten	  –	  Inget	  nytt	  att	  rapportera.	  
	  
§10	  Översyn	  meriteringsregler	  
Fortsatt	  arbete	  med	  meriteringsreglerna.	  



	  
§11	  NY	  organisation	  
SPHK	  C	  har	  för	  avsikt	  att	  lägga	  diskussionen	  omkring	  ny	  organisation	  på	  deras	  
arbetshelg	  i	  höst.	  	  
	  
§12	  HD-‐index	  
Styrelsen	  har	  fått	  bekräftelse	  på	  att	  Samojedhunden	  är	  en	  del	  i	  projektet	  HD-‐index.	  
	  
§13	  HD-‐avläsning	  
Styrelsen	  har	  fått	  svar	  på	  frågorna	  som	  ställts.	  	  

Fråga:	  Är	  det	  samma	  person	  som	  läser	  av	  röntgenplåtarna	  när	  en	  hund	  röntgas	  om?	  

Svar:	  Det	  är,	  precis	  som	  vid	  första	  röntgenavläsningen,	  helt	  beroende	  av	  vem	  som	  läser	  
när	  ärendet	  kommer	  in.	  Det	  är	  slumpen	  som	  avgör.	  Så	  det	  kan	  vara	  samma	  veterinär	  
som	  vid	  första	  avläsningstillfället.	  

Fråga:	  Vid	  omröntgen	  vet	  då	  den	  som	  läser	  av	  plåtarna	  då	  att	  det	  handlar	  om	  en	  
omröntgen	  av	  en	  hund	  med	  ett	  tidigare	  resultat?	  	  

Svar:	  Avläsande	  veterinär	  är	  medveten	  om	  att	  det	  handlar	  om	  en	  omröntgen	  och	  har	  
alltid	  tillgång	  till	  första	  röntgenplåten.	  

Styrelse	  fortsätter	  kommunikationen	  mot	  SKK	  om	  dessa	  frågor.	  	  	  

	  
§14	  Valpförmedlningen	  –	  ny	  representant.	  
Överlämning	  mellan	  valpförmedlaren	  och	  förra	  valpförmedlaren	  har	  påbörjats.	  	  
Uppdatering	  av	  blanketter	  kommer	  att	  göras	  av	  webmaster	  och	  valpförmedlaren.	  	  	   	  
	  
§15	  Furudal	  
Webbmaster	  justerar	  hemsidan	  så	  det	  är	  aktuella	  datum	  för	  2016.	  	  
	  
§16	  SPHK	  C	  årsmöte	  
Se	  protokollet	  på	  SPHK	  C.	  
	  
§17	  Regler	  medlemsportalen	  
Styrelsen	  kommer	  att	  uppdatera	  regelverket	  kring	  medlemsportalen.	  	  
	  
§18	  Arbetshelgen	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  arbetshelgen	  kommer	  att	  ligga	  den	  26-‐27	  september	  2015	  i	  Bålsta	  
hos	  Ordföranden.	  
	  
§19	  Genomgång	  av	  aktivitets-‐/ärendelistan.	  
Inget	  nytt	  att	  rapportera	  
	  
§20	  Övriga	  frågor	  
Inga	  
	  
§21	  Nästa	  möte	  
10/8	  kl	  18.00	  på	  Skype.	  	  
	  
§24	  Mötet	  avslutas	  



19.28	  
	  


