
	

	
	
Datum:	1	mars	2018	
Tid:	19.00	
Plats:	Skypemöte	
Närvarande:	Camilla	Nyström,	Anna	Palmblad,	Linda	Almquist,	Emma	Månsson,	Sofia	
Svalling,	Elisa	Perkiö,	Anneli	Jönsson	och	Karin	Lundwall	
Frånvarande:	Helene	Werner	
Ordförande:	Camilla	Nyström	
Sekreterare:	Emma	Månsson	

	
 
  
§1 Mötets öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
  
§2 Val av justeringsperson 
Anna Palmblad 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 
 
§6.1. Inkommen skrivelse med synpunkter angående att D60 i Furudal 2018 kördes i 
mörker.  
 
Styrelsen väljer att bordlägga skrivelsen till arbetshelgen. Återkopplar detta till 
medlemmen som inkommit med skrivelsen.  
  
§6.2 . Inkommen skrivelse med synpunkter angående att D60 i Furudal 2018 kördes i 
mörker. 
 
Styrelsen väljer att bordlägga skrivelsen till arbetshelgen. Återkopplar detta till 
medlemmen som inkommit med skrivelsen. 



  
  
§7 Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser  
  
§8 Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 
  
§9 Ekonomisk rapport 
Ingen ekonomisk rapportering på mötet då ekonomiansvarig ej deltog på mötet.  
  
§10 Rapporter – Kommittéer 
Utställning; Rapporten har ännu ej skickats in till SKK.  
Valpförmedlingen: Inget nytt att rapportera. Sofia Svalling kommer ta över uppdraget 
som valpförmedlare. Emma gör en överlämning.  
  
§11 Furudal 2018 
Dragresultaten är inskickade till SKK och nästan alla resultat finns uppe. Styrelsen 
saknar bilder från evenemanget. Styrelsen påminner de som tog bilder att skicka 
bilderna till ordförande på mailen ordforande.sam@sphk.se.  
 
En lista över vandringspriserna behöver upprättas. Elisa är ansvarig att fixa detta.  
 
För att samla in medlemmarnas åsikter så beslutar styrelsen att skicka ut enkät till 
medlemmarna.  
 
§12 Domare Visseltofta 2018/2019 
Styrelsen godkänner Ann Carlström som domare till Visseltofta 2018. En förfrågan 
har inkommit om att Mikael Nilsson ska döma på Visseltofta 2019. Styrelsen väljer 
att avvakta med fatta beslut om 2019.  
 
§13 WSA VM - Deltagare 
Listor finns nu uppe med deltagare på WSA VM. På listan finns ett samojedspann 
med från Sverige. Isabell Rydell Karlsson. Styrelsen beslutar att uppmärksamma detta 
på hemsidan och öppna sidan på Facebook.  
 
§14  Exteriör domare 
En förfrågan har inkommit från Jonas Öhrn om bli exteriör domare på samojed. En 
komplettering med frågor har gjorts och utifrån det väljer Styrelsen att avslå begäran 
med motivering att styrelsen känner sig otrygg i frågan om han har förstått vikten av 
de polara egenskaperna hos en polarhund.  
 
§15 Övriga frågor 
Arbetshelgen blir 21-22 april 2018  
 
§16. Nästa möte 
22 mars kl 20.00 via skype 
 
§17 Mötets avslutas 
 



 
 
___________________________  ______________________________ 
Ordförande Camilla Nyström   Sekreterare Emma Månsson 
 
 
 
 
__________________________ 
Justerare Anna Palmblad 


