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Närvarande: Ankie Laúrsen, Anneli Jönsson, Carina Cansund, Helena Persson 

Helen Werner medverkade på telefon under lördagen.  
Rikard Linde anslöt till mötet under lördagseftermiddagen. 
 
På söndagen hade vi ett digitalt möte med dom som inte kunde närvara under arbetshelgen, Sara 
Edin Mårtensson, Alexander Ringdahl, Rikard Linde samt Kjell Jonsson, vilka deltog i alla BESLUT. 
 

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

§21 Val av justeringsperson 
Anneli Jönsson väljs jämte ordförande att justera protokollet. 
 

§22. Val av protokollförare 
Carina Cansund väljs till protokollförare. 
 

§23. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

§24.  Föregående protokoll 
Godkändes och las till handlingarna. 
 

§25.  AU- beslut 
AU BESLUT om att SPHK samojed hedrat bortgångna medlemmar, Annica Uppström - 500 kr på 
cancerfonden och Elga Carlsson- 500 kr på strokefonden. 
 

§26 Inkomna skrivelser  
Inkommit mail från medlem. Styrelsen överens om svar till medlem. Sekreteraren mailar. 
 

§27 Utgående skrivelser  
Skrivelser har gått ut till tidigare kommittémedlemmar att dom är entledigade. 

 
§28.  Ekonomisk rapport 
Kassören var med på telefon och gick igenom balans- och resultatrapport.  

 
§29.  Kommittéer 
RAS/avelsfrågor, i kommittén ingår Carina Cansund- sammankallande, Eva Olsson, Christina 
Bjerstedt-Ohlsson, Christina Nisula, Anneli Jönsson och Elisa Perkiö. 
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Utställning, i kommittén ingår Helen Werner-sammankallande, Alexander Ringdahl, Mika Sjaunja, 
Emily Backman, Christina Bjerstedt-Ohlsson - ansvarig för utställning i Degeberga. 

 
Meritering/tävlings, i kommittén ingår Anneli Jönsson sammankallande, Isabell Karlsson-Rydell, 
Elisa Perkiö och Rikard Linde. 

 
Furudals/aktivitet, i kommittén ingår Rikard Linde-sammankallande, Helene Larsson, Ann 
Engström. 

 
Ungdoms: i kommittén ingår Sara Edin Mårtensson – sammankallande.  
 
§30  Furudal  
a) Annons gjord till Polarhunden nr 4 - 21 med inbjudan om årsmöte, utställning och drag. 

b) ) BESLUT på att årsmötet ska hållas på lördagen med prisutdelning " ÅRETS HUND". (blir ingen 
Årets hund 2022 pga. corona). Årsmöte 11/2-2022 kl. 17.00. 
c) Anneli kontaktar Leif, Ore Fritidsby om bokningar stugbyn, bokar lokaler i Rådhuset samt bokar       
skotergubbarna. 
d) Vi saknar inventeringslista om vad som finns i "Gubben". Vi lägger frågan till gamla ordf/ sekr om 
det finns en inventeringslista. 
 

§31  Utställning Degeberga 
Utställningen i Degeberga 19/9 - 21 är ett samarbete med SPHK Södra som har officiell utställning för 
polarhundar 18/9-21. Fodersponsor Royal Canin.  
BESLUT att vi ger presentkort till BIR & BIM Valp och BIR & BIM vuxen gällande en anmälningsavgift 
till utställning under 2022. 
Kommissarie, vice kommissarie och bestyrelse är klart. 
Medlemsmöte på lördag eftermiddag 17.00 och gemensam middag 19.00 på lördagskvällen. Helena 
Persson skriver ihop en inbjudan så den kommer ut snarast.   
Rikard Linde fixar till mat på kvällen  
Samarbete med SPHK Södra även inför 2023.   
BESLUT på att SPHK Samojed ansöker om utställning lördagen 2023-04-22.  
 

§32 Barmarksmeritering   
Frågan har gått ut till alla distrikt med om önskan om svar senast 1/9. Än inga intresserade. 
Rasklubben kan tänka sig att arrangera barmarksmeritering tidigast nästa höst om inga distrikt är 
intresserade. Vi diskuterade ev samarbete distrikt / rasklubb. 
 

§33 Medlemsmöte och Uppfödarmöte  
Uppfödarmöte i Furudal måndagen 14/2-22 dit även medlemmar är välkomna. 
RAS & AVEL bjuder in till digitalt möte och presenterar nya styrelsen och kommittén och frågar vad 
man vill ha ut av uppfödarmöte/ medlemsmöte.  
Vi bjuder in alla som haft valpkull senaste 2 åren  
 

§34 Övriga aktiviteter. 
Förfrågan om meritering från Övre Norra.  
BESLUT på att meritering hos Övre Norra är ok, men att dom återkopplar till styrelsen med mer info, 
datum och banbeskrivning. 
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§35 Arbetsbeskrivning för styrelse och kommittér 
Målet är fler engagerade medlemmar som vill ingå i våra kommittéer. 
Kommittéerna ska vara självgående och rapportera till styrelsen. 
Styrelsen fattar eventuella beslut. 
 

Ansvar Styrelse 
Se till att SPHK:s stadgar och SKK:s regelverk följs. 
Övergripande ansvar. 
Delegera uppgifter till ansvarig kommitté. 
Fatta beslut så att kommittéerna kommer vidare i sitt arbete. 
Hålla i årsmöte och medlemsmöten. 
Löpande information till medlemmar, både fysiskt och digitalt, samt via Polarhunden. 
Kontakt Furudal gällande stugor och lokal. 
 

Ansvar RAS- och Avelskommitté 
Verka för att rasens särprägel bevaras, allt i enlighet med RAS. 
Utvärdera RAS. 
Vart 5:e år ansvara för revideringsarbetet i samråd med våra uppfödare. 
Utse avelsrådsrepresentant till SPHK Centralt. 
Hålla uppfödarmöten. 
Förfoga över egen budget som årsmötet beslutar. 
Återkoppla till styrelsen genom sammankallande. 
 

Aktivitet-och Furudalskommitté 
Förfoga över egen budget som årsmötet beslutar. 
Ansvara för träffar och aktiviteter löpande under året. 
Behjälplig styrelsen samt kommittéer. 
Kringaktiviteter Furudal. 
Middag Furudal. 
I Furudal vara servicepool till styrelsen samt hjälpa våra medlemmar på plats, för att uppnå god 
trivsel. 
Återkoppla till styrelsen genom sammankallande. 

 
Ansvar Prov och Meriteringskommitté 
Väl insatta i meriteringsregler samt ha kunskap om övriga regelverk. 
Förfoga över egen budget som årsmötet beslutar. 
Ansvara för att meriteringar både på snö och barmark anordnas i enlighet med meriteringsregler 
Utse meriteringsdomare till respektive meriteringstillfälle. 
Utse tävlingsledare. 
Kontakt med meriteringssekreterare SPHK Samojed. 
Anmäla meriteringstillfällen till SPHK Centralt samt se till så att listor och tävlingsresultat lämnas in. 
Startlistor. 
Lottdragning på startplats. 
Förarmöte. 
Banläggning. 
Kontakt skotergubbar i Furudal. 
Start- och målfunktionärer. 
Sekretariatet, ska finnas 1 originalpärm samt 1 listpärm. 
Överse meriteringsregler och statistik inför regelrevidering vart 5:e år. 



Protokoll 
    2021-08-22 4 (2) 
 

 

Återkoppla till styrelsen genom sammankallande. 
 
 

Ansvar Utställningskommitté 
Förfoga över egen budget som årsmötet beslutar, fördelat på respektive utställning. 
Ansökan till SPHK:s utställningssekreterare, 2 år i förväg. Län, ort, plats och CUA måste vara med i 
ansökan. 
Praktiskt genomförande av utställningar. 
Kontraktera domare och ringsekreterare. 
Kost/logi domare. 
Sponsorer, priser. 
Annonsering och PM hemsida samt Polarhunden. Utse kommissarie, vice kommissarie samt 
bestyrelse. 1 kommissarie samt 1 bestyrelse måste vara på plats. 
Ta emot anmälningar. 
Katalog. 
Resultatredovisning av utställning. 
Återkoppla till styrelsen genom sammankallande. 
 

Ungdomskommitté 
Förfoga över egen budget som årsmötet beslutar. 
Aktiviteter för att få igång våra ungdomar. 
Återkoppla till styrelsen genom sammankallande. 
 

§36 Skrivelse ang Anneli Jönsson 
Anneli lämnade mötet medan punkten behandlades.  
Vi saknar återkoppling från SPHK C. Vi skickade mail till SPHK C ordf samt Jonas Öhrn revisor, från 

SPHK Samojeds ordförande.  

§37 Digital plattform  

Anneli återkom till mötet. 

Vi har skapat en Google Drive för lagring av dokument, protokoll och annan info.  
Viktigt att alla kan få ta del av all info. Alla lösenord finns där.  
  

§38 Hemsidan   
Vi gick igenom hemsidan och bestämde vad som skulle rensas och läggas till. 
BESLUT om att alla sponsorannonser tas bort utom Royal Canin. 
 

§39 Utbildning av diplomerad avelsfunktionär  
Carina Cansund, Anneli Jönsson och Elisa Perkiö är anmälda till genetik och avelskursen som startar 
25 augusti 2021. 
BESLUT togs att ansöka om att söka bidrag för alla 3 från SPHK C. 
 

§340 Domarkonferans  
Domarkonferans 2 oktober 2022 I Stockholm. 
BESLUT Helen Larsson är samojeds kontakt och med på plats.  
 

§41 Övrigt 
Swish är på gång. 
Vi tackar SmÖKK för mycket trevligt boende.  
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§42 Nästa möte  
Onsdagen 22/9 ang. Furudal, kl.19.00 
 
 
 

 

 

 

________________________________  ________________________________ 

ordf. Ankie Laursén   protokollförare Carina Cansund 

 

 

_______________________________ 

justerare: Anneli Jönsson 

 

 

 


