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Närvarande: Ankie Laúrsen, Anneli Jönsson, Alexander Ringdal, Carina Cansund, Helena Persson, Helene 
Werner, Sara Mårtensson, Rikard Linde, Kjell Jonsson. 
Från valberedningen Michael Berglöf och Diana Karlsson. 
 

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

§83 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg ÖVRIGT. 
 

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

§85.  Föregående protokoll 
Godkändes och las till handlingarna. 
 

§86 Inkomna och utgående skrivelser 
Inkommit mail från SPHK C/ SKK/CS om beslut.  
Från SPHK C Valberedning, med presentation. 
Från SPHK C sekreterare, om rasrepresentant till avelsarbete/domaransökningar. För samojed så är det 
CBO- Christina Bjerstedt-Ohlsson. 
Påminnelse från Linda Almquist om meriteringstillfällen vintern 21/22.  

 
§87.  Rapport från ordförande, sekreterare och kassör  
Extra styrelsemöte SPHK C om nya typstadgar. 
Anki har fått ett förslag från Per-Inge SKK/ föreningskommitté, om ordförande till årsmötet i Furudal på 
Mats Stenmark. Valberedningen informerades om förslaget.  
Valberedningen återkopplar till Mats Stenmark 
 
Medlem har frågat om protokollen, fått till svar att protokollen finns på hemsidan. 
Lugnt på ekonomisidan. Kommittéerna gör sin egna budget och mailar till kassören senast 220110. 

 
§88 Kommittéer 
RAS/avelsfrågor, haft ett möte sen sist. Fått info från Ingrid Lindgren om diabetes på samojed. 
Anneli Jönsson, Elisa Perkiö och Carina Cansund har gått kursen Hundavel och genetik och är nu 
klara och godkända.  
Utställning, haft möte, jobbar på inför Furudal. 

Meritering/tävlings,  
Vi tog BESLUT på att godkänna alaskan malamutes meritering. 
Ungdoms: Sara är själv i kommittén och skulle gärna se att någon mer var intresserad av att vara 
med i kommittén. Lägger blänkare på hemsidan / facebook att vi önskar någon som är intresserad 
av att vara med i ungdomskommittén.  
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Furudals/aktivitet, har haft möte och ansvarar för att det kommer upp program på anslagstavlan i Furudal. 

Kontaktar Leif och kollar om ved mm. 

Skidteknik på måndagen. Lennart Andersson har lämnat återbud pga skada. Jobbar på en lösning. 

 
Kommittérna ansvarar för att excel-filen fylls inför Furudal 22 under respektive arrangemang. 
 
§89 Furudal  
 
a) Sponsorer till Furudal.  
Royal Canin, Fyra Ess, 4 DOGS, Nutrolin, Åredalens Häst och hund, Aktiv draghund är med och 
sponsrar Furudal 22. 
 
b) Alexander lägger ut på hemsidan och Helen W på facebook om att vi söker funktionärshjälp till 
Furudal.  
 

c) Michel Berglöf undrade om presentkort/ inteckningskort som gällde för 2021.  
BESLUT på att presentkort/ inteckningskort   som gällde för 2021 gäller för 2022. 
 
§90 Övrigt  
Ändringar till Polarhunden, fel i nummer 4/2021: 
Samojedhund 
Ankie Laúrsen ordforande.sam@sphk.se 
Cikoriavägen 1 
387 94 Borgholm 
0708-55 89 12 
I spalten Samojedhund är Rikard Lindes namn och mail fel, ändras till Rikard 
Linde, rikard.linde@telia.com  
 
 
§91 Vad ska till hemsidan, polarhunden och facebook 
Påminnelse om Medlemsmöte 12/1-22. Anmälan till Helena P som bjuder in via teams. 
Medlemmars hjälp till Furudal 22. 

 
 
§92 Nästa möte  
Tisdagen 11/1-22 kl 19.00- Inför digitalt medlemsmöte 
Onsdag 12/1- 22 kl 19.00 - Medlemsmöte, Inbjudan skickas till Anders Hörnlund och Per-Inge SKK. 
Söndagen 23/1-22 kl.19.00 
 
 
________________________________  ________________________________ 

ordf. Ankie Laursén   protokollförare Carina Cansund 

 

_______________________________ 

justerare: Helena Persson 
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