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Närvarande: Ankie Laúrsen, Carina Cansund, Helena Persson, Helene Werner, Sara Månsson Rikard Linde, 
Kjell Jonsson. 
 

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

§73 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

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

§75.  Föregående protokoll 
Godkändes och las till   handlingarna. 
 

§76 Inkomna och utgående skrivelser  
Inkommit mail från Monika Berglöf om barnrace och ungdomsklass, svar skickas inom det snaraste 
Inkommet mail från Linda Almquist,  förfrågan  om meritering i Hamra 8 och 9 / 2-22 , samojed som 
arrangör.  
Diskuteras att då bör A.M + Grönlandshund bjudas in också. Tas up på SPHK C 23/11 
Mail skickat till Polarhunden 28/10 och  4/11 utan återkoppling från PH 

 
§77.  Rapport från ordförande, sekreterare och kassör  
Grönlandshund har tackat ja till meritering i Furudal 22 
Vi bjuder in valberedningen till nästa möte  
Mail skickat till Polarhunden 28/10 och  4/11 utan återkoppling från PH 
När vi skickar mail så är det dåligt med återkoppling på mailen 
Utställningen i Degeberga gav ett plus på några tusen. 

 
§77 Kommittéer 
RAS/avelsfrågor, haft ett upptaktsmöte via zoom. Planera  för uppfödarmöte i Furudal    
Utställning, haft möte, jobbar på inför Furudal 

Meritering/tävlings, Ånnaboda blev inställt pga för få anmälda.  Frågan skickas med Helene 
Werner och Kjell Jonsson till Mälardalen  gör ett nytt försök med Ånnaboda till våren i 
samarrangemang med  SPHK Samojed. Förslag att lägga ett medlemsmöte i Ånnaboda. Helen W  
och Kjell håller kontakten med Mälardalen kollar på datum och återkommer 

Ungdoms: Sara är själv i kommittén och skulle gärna se att någon mer var intresserad av att vara 
med i kommittén. Planerar för barnracet i Furudal samt annan ungdomsaktivitet längre fram. 
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Furudals/aktivitet, har haft möte och ansvarar för att det kommer upp program på anslagstavlan i 

Furudal  

Rallylydnad prova på ( typ innan ringträning) 
Tidtagning hund, på sjön 40 m ( kul tävling)- måndag  eftermiddag? 
Barn o hund pulka/ släde runda på sjön 
Grillkvällar 
Ljusspår (reflexspår) camping/ sjön 
Frågesport runda campingen o sjön 

Skidteknik (bokat med Lennart) 
 
Kommittérna ansvara för att  xcel filen fylls inför Furudal 22 under respektive  arrangemang 
 
§78  Furudal  
a) Ungdomsklass- vi tog BESLUT på att inte arrangera ungdomsklass  
 
b) Barnrace blir det på måndag .  
 
c) Sponsorer till Furudal.  
Helena gör en xcell fil med sponsorer, så vi vet till vilka vi mailat  och vem  som mailat. 
Vi hjälps åt med att fixa sponsring  till hela Furudal 22  
 
d) Vi lägger ut på hemsidan / facebook om att vi söker funktionärshjälp till Furudal 
 
§79 Övrigt  
Fanns ingen övrig fråga att behandla  
 

 
§80 Vad ska till hemsidan, polarhunden och facebook 
Blänkare om kommande styrelsemöte runt 1/12, ca 14 dagar innan planerat möte  
Medlemmars hjälp till Furudal 22 
Info  om Medlemsmöte 12/1-22. Anmälan till Helen  P som bjuder in via teams 
 
§81 Nästa möte  
Onsdag 15/12, kl. 19.00. då vi bjuder in valberedningen 
Tisdagen 11/1 22 - Inför digitalt medlemsmöte 
Onsdag 12/1- 2  Medlemsmöte, Inbjudan skickas till Anders Hörnlund och Per-Inge SKK. 
 
 

________________________________  ________________________________ 

ordf. Ankie Laursén   protokollförare Carina Cansund 

 

_______________________________ 

justerare: Helena Persson 


