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

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

§30 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

§31 Val av sekreterare och justerare 
Carina Cansund väljs till protokollförare och Sara Mårtensson väljs jämte ordförande  
att justera protokollet. 
 

§32 Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna  
 

§33 Inkomna och utgående skrivelser  
Nya typstadgarna från SPHK C ska finnas med i årsmöteshandlingarna  

 
§34 Rapport från ordförande, sekreterare och kassör 
Påminnelse om tystnadsplikten i styrelsen och respektive kommittéer.  
Messengergrupp för alla kommittémedlemmar. 
Sammankallande i varje kommitté lägger till sina medlemmar, saknas några. 
Anki svarar meriteringssekreteraren   
 
Ok att använda sponsringen vi fått till Furudal i Degeberga. 
Sekreteraren mailar frågan till meriteringsansvarig om när PDP ansökan ska vara inne 
Protokollen finns på hemsidan när dom är justerade 
 
Tidigare ordförande har en handkassa kvar som inte redovisats till kassören.  
Kontakt tas för att åtgärda så denna kommer kassören tillhanda. 

 
§35 Kommittéer 
RAS/avelsfrågor, Anneli, Carina och Elisa är klara med Diplomerad avelsfunktion. 
Haft ett möte och gått igenom vad som ska finnas med i årsmöteshandlingarna  
 
Utställning, Degeberga utställning 24/4-22 
 
Meritering/tävlings, inget att rapportera 
  
Furudals/aktivitet, inget att rapportera 
 
Ungdoms, inget att rapportera  
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§36 Ev ny möjlighet I Furudal i 2022. 
Styrelsen tog BESLUT på att inte försöka anordna någon ny meriterigt i SPHK Samojed regi under 
mars/april 22. 
Meritering/tävling skriver ihop förfrågan till Gävle/ Dala om deras meritering i Orsa är öppen för 
samojed.  
Styrelsen börjar redan kollar om ev meritering till hösten / vintern 22/23  
 
 

§37 Årsmöte 2022 
a) Styrelsen var överens om att vi behöver ha ett fysiskt årsmöte. Vi planera för årsmöte lördagen 26 mars. 
Anders Hörnlund kan närvara den dagen.  
Vi återkommer så fort vi kollat upp dom olika alternativen,  
b) En inkommen motion som styrelsen gått igenom  
c)  Det mesta är klart 
d) sekreterare är tillfrågad, vi återkommer när datum är klart 
e) Mötesordförande- beror på var mötet blir  
 
 

§38 Planerade kullar på hemsidan  
Valpförmedlaren hör av sig till RASA om det är något som är oklart.   
Vi bör få med att index ska ligga över 100 
 

§39 Övriga frågor   
Hundliv 7-10/7 Boden - Sara kollar om ÖN ska vara med och ha något arrangemang där. 
Medlemsmöte i Degeberga och gemensam middag 23/4 
 

§40 Vad ska till hemsidan, polarhunden och facebook 
Hemsidan / facebook - protokoll från 220123, annons Degeberga och sponsorers loggor 
Anki skriver ledare till PH, manusstopp 11/3 
Helen W gör ett facebookarrangemang för Degebergautställningen 

 
§41Nästa möte  
Söndagen 6/3 kl. 19.00. 
 
 

________________________________  ________________________________ 
ordf. Ankie Laursén   protokollförare Carina Cansund 

 

_______________________________ 
justerare: Sara Mårtensson 


