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§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 
§2 Val av justeringsperson
Sofia väljs jämte ordförande att justera protokollet.
 
§3 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
 
§4 Föregående protokoll
Styrelsen gör ett tillägg på protokoll från januari. Styrelsen godkänner konstituerande protokoll 
från februari.
 
§5 AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
 
§6 Inkomna skrivelser
 Se punkt 17 och 18 på dagordningen.
Den 7/3 Inkommen skrivelse från SKK där de efterfrågar bestyrelserapporten och rapporten på 
den hund som rapporterats på utställningen i Furudal 8 Februari. Utsällningskommiten skickade 
sedan in rapporten.



§7 Utgående skrivelser
 
§8 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
 
§9 Ekonomisk rapport
 Helene ger en rapport om det ekonomiska läget. 
En del fakturor har inte kommit ännu men det mesta är klart. 

§10 Rapporter – Kommittéer
Utställningskommiten rapporterade efter Furudal. Alla papper är klara. Nästa 

utställning är Degerberga.

§11 Avgångsbegäran
Karin Lundwall har skriftligen avsagt sig sin post i styrelsen. Karins plats lämnas vidare vakant. 

§12 Klimatet i klubben
Hur bemöter vi varandra? Sätter vi in varandra i fack. Blir man dåligt bemött för att man har ”fel”
typ av hund?  Misskrediterar vi varandra genom att minimera individers arbetsinsats? Är vi rädda
om de kompetenser och de eldsjälar vi har i klubben? Ärver man förutfattade negativa meningar 
om SPHK och rasklubben? Styrelsen har själva upplevt att vi har problem med klimatet i klubben
samt fått det till sig från olika håll. Något som styrelserna under åren försökt jobba med. Alla 
medlemmar i klubben har ett ansvar inte bara styrelsen. Styrelsen diskuterade problemen och, 
vände på en del stenar och ventilerade känslor. Det är tydligt att många mår dåligt inför 
exempelvis årsmötet vilket alla i styrelsen är överens om att jobba bort. Styrelsen är också 
överens om att aktivt bidra till att dolda agendor och så kallade kupper genom att uppmuntra våra
medlemmar att tex sköta sina nomineringar den officiella vägen genom valberedningen. Vi har 
alla ett ansvar att se till att alla önskemål och förslag går genom valberedningen. Styrelsen är 
också överens om att vi skall jobba för att alla får vara med och ingen skall i framtiden behöva 
känna sig oönskad genom att dennes arbetsinsats inte uppskattas eller misskrediteras. Rasklubben
skall vara ett samlande organ för arbetet med rasförvaltningen inom ramarna för våra styrande 
dokument. 

§ 13 Furudal
Styrelsen beslutade att förlägga årsmötet till annan plats och tidpunkt. Detta för att skapa ett 
bättre klimat och trevlig stämning under vår vinterträff. Styrelsen vill att detta arrangemang skall 
ha fokus på rasen och våra aktiviteter som bidrar till en god samhörighetskänsla och förvaltning 
av en arbetande polarhund. 

§14 Vårat uppdrag, har vi samma målbild?
Styrelsen la mycket tid under arbetshelgen på att diskutera igenom vad som styr vår verksamhet 
och hur vi gemensamt tolkar det och hur vi i framtiden skall förhålla oss till vårt uppdrag. 
Styrelsen enades om att vårt uppdrag är tydligt i utpekat i våra styrande dokument så som stadgar,
grundregler, avelspolicy, rasstandard, historisk förankring, RAS, mm.  En större återgivning av 
styrelsens gemensamma målbild återfinns som bilaga till detta protokoll. Styrelsen var efter långa
diskussioner överens om att utrymmet för personligt tyckande baserat på känslor eller subjektivt 
tyckande blir litet i förhållande till vad som redan styrs av våra styrande dokument. Styrelsen är 



överens om att Samojeden är en arbetande polarhund och detta har vi till uppgift att bevara och 
förvalta. 

§15Valpförmedlingen
Vi diskuterade valpförmedlingens roll och funktion i förhållande till SKK köpa hund.

§16 Genomgång av arbetet med meriteringsreglerna
Camilla redogjorde för den tidsplan som finns för detta arbete och styrelsen gick gemensamt 
igenom de riktlinjer SPHK har kring meningen och syftet med meriteringsreglerna. Under 
diskussionerna kring rasstandarden kopplade också styrelsen detta till vår provverksamhet. 
Rasklubbens representanter i arbetsgruppen sammanställer en enkät som går ut till medlemmarna 
under maj månad samt sammanställer svar på då frågor som ligger i SPHK tidsplan. 

§17 RAS – översyn
Camilla redogör för det arbete som påbörjats. Enkäter har länge funnits ute för medlemmar och 
uppfödare att svara på. Intresset är dock svalt från våra medlemmar trotts påminnelse under 
årsmötet och uppfödarmötet under vinterveckan om att skicka in sina åsikter, besvara enkäterna 
och sprida häsoenkäten bland sina valpköpare och vänner. Grunden i översynsarbetet med RAS 
är att behålla den höga kvalitet som samojeds RAS har och som rasklubben även fått beröm för 
från SKK vid flertalet tillfällen. Uppföljningar och justeringar behöver göras. 

§18 Årsmötesprotokoll 2018
Helen W redogör för sin uppfattning om varför protokollet inte blev klart förens framåt 
höst/vinter 2019. Tidigare sekreterare, Emma M har till ordföranden inkommit med underlag om 
att hon inte var den som skrev protokollet vid årsmötet 2018, men att hon månadsvis både 
skriftligen och muntligen efterfrågat protokollet från februari och framåt och gjort vad hon 
kunnat för att få protokollet till sig. 

§19 Årsmöte 2020
Styrelsen beslutar att förlägga årsmötet utanför samojedernas vintervecka. Vi väljer att lägga 
årsmötet på lämplig plats i mars. Pga att det skapar så dålig stämning i Furudal. Vi vill verka för 
ett bra klimat i klubben. Styrelsen är överens om att årsmötet aldrig skall förläggas i någon av 
landsändarna utan centralt/mitt i landet för att alla skall ha rimlig möjlighet att komma. 

§20 Förslag på fodersponsor
Olivers är intresserade av att vara foder sponsor om de får båda rasklubbens arrangemang samt 
får en kravlista uppfylld. Vi kollar upp lite mer om det de kräver och vad det innebär, samt hur 
det påverkar våra möjligheter att ha andra sponsorer. Annelie kollar.

§21 Barmarkskörning
Kan vi verka för att få fler att tordes köra prov grnom barmarkskörningen som en inkörsport? 
Kan barmarks meritering vara ett sätt? Förslag till södra distriktet att funderapå. Beatrice 
kontaktar dem. 
 
§22 Uppfödarmöten 2020.
Styrelsen pratar om att ha flera uppfödarmöten under året och har beslutat att verka för detta. 
Styrelsen har genom våra digitala medier gått ut med en kort fråga om vad våra medlemmar 



skulle önska för ämnen att fokusera eventuella föreläsningar mot.

Söndag:

§23Vi fortsätter att prata om vår gemensamma målbild.

§24 Furudal
Styrelsen har lagt grunden inför kommande arrangemang 2020 genom att sätta ramarna för 
programmet och bemanna funktionärsposer i den utsträckning där styrelsemedlemmarna har sina 
ansvarsområden. Funktionärshjälp med det praktiska arbetet på plats kommer styrelsen som 
vanligt behöva hjälp med av medlemmarna i klubben. 

§25 Kastration
Styrelsen diskuterade ämnet och är överens om att jobba mer aktivt för att motverka 
slentriankastration som bland många hundägare verkar populärt utan att dessa förstår de kraftiga 
biverkningar vår ras lider av i samband med en kastration. Styrelsen delar SKK syn på att 
kastration endast skall ske i undantagsfall och av medicinska orsaker. 

§26 För mycket fokus på meriter
Vi går igenom hundarnas funktion och kommer där in på våra dragprov. Det är för mycket fokus 
på just titlarna i sig istället för på vart börjar vi för att nå dit. Styrelsen är överens om att sprida 
budskapet att vi skall se meriteringen som målet med den träning vi lägger ner på våra hundar, 
inte som början där vi skall klara ett 1:a pris vid första försöket. Styrelsen vill istället att bvåra 
medlemmar skall lära sig se glädjen i att köra hund, komma ut på tur och testa sina hundar. När vi
hittat glädjen och förståelsen för träning så kan vi fundera på att köra meritering och sikta på 
högre resultat 1:a pris.

Stegrings pinnar.
Börja med att träna och finna glädjen i träningen. Lär sig gå på tur sen kan man börja träna för 
tävling och meritering. 
Gemensam målbild. Vart ska vi nå med våra hundar.

 

§27 Övriga frågor
Stadga översyn görs av SPHK centralt och Anders Hörnlund ser över detta.
Återskapa google drive konto för att spara dokument.

§28 Nästa möte

§29 Mötets avslutas



___________________________ ______________________________
Ordförande Camilla Nyström Sekreterare Monika Berglöf

__________________________
Justerare Sofia Svalling

 


