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Närvarande: Ankie Laúrsen, Anneli Jönsson, Alexander Ringdal, Carina Cansund, Helena Persson,  
Helene Werner, Rikard Linde, Kjell Jonsson. 
 

§60 Mötets öppnande 
Ordförande Ankie Laúrsen öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

§61 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

§62 Val av sekreterare och justerare 
Carina Cansund väljs till protokollförare och Helena Persson väljs jämte ordförande  
att justera protokollet. 
 

§63 Valberedningen inbjuden 
Från valberedningen deltog Michael Berglöf och Helene Larsson.  
Helene informerade om hur valberedningen inom SPHK jobbar. 
Helene gick igenom vilka som hade 1 år kvar och vilka som stod inför omval 
Det är valberedningen som tillfrågar mötesordförande till årsmötet.  
Anders Hörnlund har meddelat att han kommer närvara vid SPHK samojeds årsmöte. 
Planerat att valberedningen är med på decembermötet. 
Michael frågade om det var någon kompetens som saknas i styrelsen. 
Valberedningen tackade för sig och loggade ut. 
 

§64.  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 

§65 Inkomna och utgående  skrivelser  
Inkommit mail  från SKK /CS för kännedom.  
Inkommit mail från SPHK:s meriteringssekreterare, som vill ha svar om SPHK samojeds meriteringar. 
Prov / tävlingskommittén har fått mailet. 
Mail är skickade med inbjudan till Furudal för Alaskan malamute och Grönlandshund. 
När vi skickar mail så är det dåligt med återkoppling på mailen. 

 
§66.  Rapport från ordförande, sekreterare och kassör  
Har man inte möjlighet att närvara på styrelsemötet, så lämnar man lite info om vad som hänt sen sist.  
Anders Hörnlund och Per-Inge SKK eller annan representant av föreningskonsulenterna kommer medverka 
på medlemsmötet 12 jan. 
Ordförande för Jakutskaja Lajka har inte hört av sig till Anki. 
Utställningen i Degeberga gav ett plus på några tusen. 
 

§67 Kommittéer 
RAS/avelsfrågor, inget att rapportera.  
Utställning, kommer att kalla till möte inom kort. 

Meritering/tävlings, har haft ett möte. 
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Furudals/aktivitet, ska ha ett möte inom kort. 
Ungdoms: inget att rapportera då styrelsemedlem Sara Mårtensson inte var med på mötet. 
 
§68 Furudal  
a) Vi skickar samma annons till Polarhunden som tidigare. 
 

b) Kjell Jonsson har varit och gjort en inventering av vad som finns i "Gubben" i Furudal.  
Finns massa skyltar och många är nytillverkade, våg, avspärrningsnät, varningsskyltar,  
4 samojeder (placeringar - utställning), marschaller och tändvätska. 
Kjell har träffat Leif och scootergubbarna Tore & Göran.  
Scootergubbarna lägger förslag på banan och gör grovjobbet.  
Prov och Meriteringskommitten kollar om Fredrik / Michael kan göra slutfinishen. Alexander och 
Rickard vill vara med och lära sig sätta banan. 
Korta banan - 2 vägövergångar, ca 12 km.  Tidtagning vid milen - nya meriteringsregler 
3 milen - 3 vägövergångar. 
Skyltas dagen innan. 
  
c) Sponsorer till Furudal. Helene Werner har gjort en förfrågan till Royal Canin, väntar på svar. 
Vi hjälps åt att göra ett mail med Helene Werner som ansvarig som vi kan använda när vi mailar till 
sponsorer. Så sponsorerna vet vad dom får vid sponsring.  
 
d) Lägga ut inbjudan på engelska, Helene W håller på med översättningen.  
 
e) Alaskan Malamute och Grönlandshund har fått inbjudan till Furudal. 
 

§69 Övrigt    
Samma anmälningsavgifter till Degeberga 22 som till Furudal 22. 

 
§70 Vad ska till hemsidan, polarhunden och facebook. 
Blänkare om kommande styrelsemöte , ca 14 dagar innan planerat möte.  
Inbjudan Furudal 2022, hemsidan/ facebook och till Polarhunden nr 5 2021. 
Medlemmar uppdatera sina mailadresser till SKK. 
 
§71 Nästa möte  
Onsdag 17/11, kl. 19.00. 
 
 

________________________________  ________________________________ 

ordf. Ankie Laursén   protokollförare Carina Cansund 

 

_______________________________ 

justerare: Helena Persson 


