
Datum: 27/8-19
Tid: 20:00
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Monika Berglöf, Elisa Perkiö, Helene Werner, Anneli Jönsson
Anmäld frånvaro: 
Oanmäld frånvaro: 
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Monika Berglöf

 
 
§1 Mötets öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 
§2 Val av justeringsperson
 Elisa 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
Monika går igenom inkomna mail.
 
§7 Utgående skrivelser
Medlem har fått svar på sin skrivelse. 
 
§8 Bordlagda frågor
Medlem har fått svar på sin skrivelse.
 
§9 Ekonomisk rapport
Just nu ligger vi lite minus pga av att bidraget från SPHK centralt inte inkommit ännu.
 
§10Styrelsen beslutar att medlem vars hundar blivit omhändertagna plockas ner från 
uppfödarlistan

§11 Rapporter – Kommittéer
Utställningskommiten - allt flyter på. Anmälningarna  till Degeberga har börjat 
komma in.
Valpförmedlingen – Inget att rapportera



Avelsrådet – inget nytt att rapportera.
Meriteringssekreterare – barmark är godkänt och kommer bli av i sphk södra i höst.
RAS – De jobbar på. Har haft ett möte sen sist.
Meriteringsreglerna – De jobbar på för fullt. Har haft möte både centralt och i 
samojeds grupp. En arbetshelg kommer ske inom kort.

§12 Furudal
Arbetet pågår. Vi kollar om vi kan ha en funktionärs ansvarig. Alla funktionärsposter 
är lika viktiga. 

§13 Sponsors Olivers
Kontraktet snart klart.

§14 Hemsidan
Vår nya webmaster jobbar på. Det börjar bli ordning och det mesta har kommit ut nu.

§15 Handläggningstid för webmaster, sekreterare mfl.
Styrelsen är helt eniga i att våra medlemmar måste ha större förståelse för att vi alla 
jobbar ideellt så kan handläggningstiden ta lite tid så att man inte räknar med att allt 
kommer med vändande post. Styrelsen kommer överens om att det är rimligt att 
styrelsen kollar mail och svarar tillbaka inom en vecka, såvida man inte är bortrest då 
handläggningstiden kan bli längre. Naturligtvis försöker vi svara så fort vi kan.

§16 Övriga frågor
Inga

§17 Nästa möte
24/9-19

§18 Mötets avslutas

___________________________ ______________________________
Ordförande Camilla Nyström Sekreterare Monika Berglöf

__________________________
Justerare Elisa Perkiö


