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§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 mail.
Vi har fått in önskemål om medlemsmöte angående meriteringsreglerna. Med tanke 
på att det är så kort om tid fram till Årsmötet beslutar styrelsen att det får bli nästa 
styrelses uppgift. Detta möte skall då vara ett informationsmöte för att förklara arbetet
som gjorts inför revideringen samt processen för att skapa en större förståelse mot 
medlemmarna.
 
§7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser
 
§8 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
 
§9 Ekonomisk rapport
Händer inte så mycket. Helene har gjort budget för 2021.
 
§10 Rapporter – Kommittéer



 Domarkonferansen 2022 - Monika som är rasklubbens representant vid kommande 
domarkonferans och ansvarig för kontakten med vår huvuddomare Arvid Göransson 
har haft en första kontakt och börjat bygga en god relation för vidare samarbete med 
honom inför domarkonferansen 2022. 

RAS – RAS är fastställt av SKK och är nu publicerat på hemsidan.

Meriteringsregel revidering – SPHK centralt har haft möte om meriterings reglerna. 
De har kommit till beslut om att låta DP20 ligga som det är idag (behålla 
minimihastigheten på 11 km/h för första pris och 10 km/h för andra pris samt 
bibehålla procentsatsen) samt den lilla höjningen på DP60 som arbetats fram. Samt att
det ska ligga orört.
Styrelsen ställer sig enhälligt bakom den protokolls anteckning som SPHK C tagit till 
protokoll. Se nedan.

”Beslut: efter att SPHK beslutat att Återjustera minihastigheten på DP20+ Samojed 
till 11 km/h och släppa igenom den marginella justeringen uppåt för DP60 Samojed. 
Dessa regler skall nu för samojed vara orörda i minst två låsningsperioder, detta för 
att säkerställa en mer långsiktig utvärdering av rasen och bidra till ett mer 
långsiktigt lugn i klubben genom att det får vara orört under en längre tid. Detta 
gäller kraven för 1:a och 2:a pris för DP10, DP20+, DP60 samt kraven för de olika 
titlarna (merit som leder till certifikat, de olika championaten och PDP). Detta skall 
gälla i två låsningsperioder framåt för Samojed. 
Detta bör skrivas in i både SPHK och PTK protokoll. Det ökar lugnet i klubben då vi 
garanterar att det varken kommer höjas, sänkas eller förändras på något sätt för 
Samojed i nästa revidering som påbörjas om 3 år, samt att det bidrar till det ptk 
påpekat om att SPHK ändrar för ofta i sina regler och behöver låta reglerna ligga 
mer orört en längre tid för att få en bättre och mer kontinuerlig utvärdering av rasen 
över tid. Dock skall rasklubben fortsätta följa rasens utveckling i linje med målen i 
RAS, att årligen dokumentera hur proven och tidskraven statistiskt ser ut, på detta 
sätt får vi ett bra underlag inför framtida utvärderingar av vår provverksamhet.” 

§11 Uppdaterade foldrar hemsida
 Samtliga rasfoldrar är uppdaterade och publicerade på hemsidan. Samtliga i styrelsen
har haft dem till påseendet mellan mötena och haft möjlighet att kommentera och 
önska redigeringar innan deadline. Styrelsen är överens om innehållet och foldrarna 
finns nu publicerade på hemsidan. 

§12 Bilder på årets hundar
Pågående arbete. Helene werner jobbar vidare.

§13 Årsmöte 2021
Årsmötet är bokat vi har fått alla dokument och inbjudan är skickad till webmaster. 

§14 Övriga frågor
Inga

§15 Nästa möte
24/5-21 21.00



§16 Mötets avslutas

___________________________ ______________________________
Ordförande Camilla Nyström Sekreterare Monika Berglöf

__________________________
Justerare Elisa Perkiö


