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

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

§2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

§3 Val av sekreterare och justerare 
Carina Cansund väljs till protokollförare och Anneli Jönsson väljs jämte ordförande  
att justera protokollet. 
 

§4 Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna med tillägg på AU-Beslut från 211215  
 

§5 AU -Beslut 
Ej protokollfört AU BESLUT 211215 
Förfrågan ang. DP 10 meritering i Hamra tisdag och onsdag v. 6.   
Styrelsen tog BESLUT att inte bevilja meritering i Hamra 
 

§6 Inkomna och utgående skrivelser  
Inkomna mail från medlemmar om Furudal och meritering 
Vi återkommer med information så fort vi har någon form av information om Furudal 

 
§7 Rapport från ordförande, sekreterare och kassör 
Kursen Diplomerad avelsfunktionär hålls 5-6/2-22 i Stockholm 
 
§8 Furudal  
a) Vi tog BESLUT på att ställa in Furudal 2022 med anledning av den stora smittspridningen av  
Covid-19 som är nu och ökar hela tiden. Vi anser inte att det är etiskt försvarbart att samla många personer 
från hela landet och kanske även från utlandet på en lite ort i så många dagar. 
Respektive kommitté meddelar domare, ringsekreterare och övriga funktionärer beslutet att ställa in. 
Frågar om dom kan tänka sig döma mm till nästa år 2023. 
 
b) Vi meddelar sponsorer och frågar om vi kan använda sponsringen till SPHK Samojeds utställning i 
Degeberga eller om dom kan tänka sig att sponsra till nästa år.  
 
c) Diskussion fördes hur vi skulle kunna visa Ore Fritidsby vår uppskattning för allt de ställer upp med nu när 
vi ställt in 2 år i rad. Helena P uppdrogs att kolla vad vi skulle kunna göra till en summa av max 1000 kr. 
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§9 Kommittéer 
RAS/avelsfrågor, inget att rapportera, kollar igenom lite olika dokument  
 
Utställning, inte haft möte sen förra styrelsemötet, har fått in några anmälningar  
  
Meritering/tävlings, inte haft möte sen förra styrelsemötet. Haft mailkontakt med Leif/ Ore fritidsby, finns 
lite snö. Har fått in några anmälningar 
   
Furudals/aktivitet, har koll på kringarrangemangen 
 
Ungdoms, inget att rapportera 

 
§10 Årsmöte 2022 
a) Har inte kommit några motioner än 
b) Valberedningen behöver kontakta Mats Stenmark och informera om att årsmötet i Furudal är inställt 
c) Kommittéerna gör sina budgetar snarast  
d) Kommittéerna fyller på med info från året i Årsmöteshandlingarna 
e) På dagordningen så ska stadgeändringarna vara med  
 
§11 Genomgång inför medlemsmötet 12 januari-22   
Vi gick igenom dagordningen inför medlemsmötet 
 

§12 Övriga frågor    
Har vi hört något från SPHK C om bidrag till avel & genetikkursen - Helen W kollar med SPHK C 

 
§13 Vad ska till hemsidan, polarhunden och facebook 
Hemsidan / facebook - Furudal INSTÄLLT 
Ledare till Polarhunden - Helena skriver snarast  

 
§14 Nästa möte  
Söndagen 23/1 kl. 19.00. 
 
 

________________________________  ________________________________ 

ordf. Ankie Laursén   protokollförare Carina Cansund 

 

_______________________________ 

justerare: Anneli Jönsson 

 


