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Tid: 19.00 
Plats: Skypemöte 
Närvarande: Camilla Nyström, Emma Månsson, Sara Jonsson, Michael Berglöf, Lars 
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Frånvarande: Karin Olsson 
Ordförande: Camilla Nyström 
Sekreterare: Emma Månsson 

 
 
§1. Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§2. Val av justeringsperson 
Helene Werner 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 
Inga bordlagda frågor 
 
§9 Ekonomisk rapport 
Ekonomisk rapport lämnas av kassören. Kassören informerar att ekonomin är god. 
 



§10 Rapporter 
Utställning – Ligger i fas inför Furudal. 
Ungdom – inget nytt att rapportera 
 
§11 Översyn meritering 
Dokumentet är nu under korrekturläsning.  
 
§12 Nyorganisation 
En arbetsgrupp har tillsats och jobbat utifrån de direktiv som kom ifrån SPHK 
arbetshelg. Arbetsgruppens arbete kommer att tas upp på SPHK C styrelsemöte den 
21-22 november 2015. 
 
§13 HD-index 
Camilla och Margareta Kohrtz var iväg på föreläsningen/utbildningen som SKK hade 
den 7 november 2015. Margareta och Camilla kommer skriva ihop information och 
hålla i en presentation i Furudal om vad de fick med sig på utbildningen.  
 
§14 SPHK C möte 
Styrelsen går igenom dagordningen för SPHK C styrelsemöte.  
 
§15 Valpförmedling 
Styrelsen beslutar för att se över texten på valpförmedlingen och blanketterna som 
finns till detta. Styrelsen beslutar även att bli bättre på att följa upp de krav som 
finns för att stå med på uppfödarlistan. Det kommer bland annat ske kontroller 2 
ggr/år för att se så kraven följs.  
 
§16 Polardistans 
Det har framkommit till styrelsen att polardistans har ändrat sina regler kring ålder 
på hund. Från 24 månader till 18 månader. Camilla tar med sig denna fråga till SPHK 
C styrelsemöte 21-22 november 2015.  
 
§17 Furudal  
Styrelsen går igenom aktivitetslistan.  
 
§18 Monter 2015 
En förfrågan montergruppen har inkommit om att det finns ett behov om att köpa 
nya rasskyltar. Skyltarna kommer vara enhetliga och kosta 300:-. Styrelsen tar reda 
på mer information kring skyltarna innan ett styrelsebeslut tas.  
 
§19 Enkät medlemmar seedning 
Enkäten kommer komma ut inom kort.  
 
§20 Köpa hund 
Styrelsen beslutar att se över detta för att se om det behövs revideras.  
 
§21 Utställning 2018 



Styrelsen kommer ansöka om utställning i Furudal fredagen 9 februari 2018 (vecka 6) 
och Visseltofta den 23/9 2018. 
 
§22 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

  
§23 Nästa möte 
14 december 2015 kl 18.00 

  
§24 Mötet avslutas 
21.20 
 


