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Närvarande: Ankie Laúrsen, Anneli Jönsson, Heléne Werner, Helena Persson, Sara Edin 

Mårtensson, Rikard Linde samt Håkan Nisula. 

Anmält frånvaro: Carina Cansund, Alexander Ringdahl. 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande, Ankie Laúrsen öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§3 Val av sekreterare och justerare 

Heléne Werner väljs till protokollförare och Anneli Jönsson väljs jämte ordförande att justera 

protokollet. 

§4 Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna.  

§5 Inkomna och utgående skrivelser 

Mail från medlem med förfrågan att göra uppfödarintervjuer som publiceras i Polarhunden 

samt hemsidan. Styrelsen ställde sig positiv till detta. 

Mail från medlem med synpunkter angående utställningen i Degeberga, vidarebefordrades 

till utställningskommittén. 

Fråga inkommit från medlem angående uttagningarna till VM, hur stort inflytande har SPHK 

kring B-hundar 

§6 AU-beslut 

Inga AU-beslut 

§7 Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor 

§8 Rapport från ordförande 

Inventarielistan gicks igenom, 2 st klockor för tidtagning finns samt ny chipsläsare och 

skrivare.  

BESLUT att slänga den gamla skrivaren som finns hos en medlem.  

Protokoll fört vid SPHK:s rasklubb för 

samojeds  styrelsemöte 2022-04-11 via 

Teams 
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§9 Rapport från sekreterare 

BESLUT att köpa en låda med kontorsmaterial sant pärmar till sekretariatet. 

§10 Rapport från kassör 

Skulden från tidigare ordförande är reglerad. 

§11 Kommittéer 

RAS/avelsfrågor – Förslag på att ordnauppfödarmöten via Teams 

Utställning – BESLUT att ge presentkort till BIR/BIM och BIR/BIM-valp vid utställningen i 

Degeberga. Diskussion om ev. flytt av Degeberga utställningen. Förslag på domare till 

kommande utställningar i Degeberga.  

Meritering/tävlings- Ny sammankallande i kommittén är Håkan Nisula. Diskuterades ev. 

inköp av en 3:e klocka för tidtagning i Furudal.  

Aktivitets – Arbetar med att få till träffar under året på olika platser i landet. Diskuterades 

hur kommittén kan samarbeta med övriga kommittéer.  

Ungdoms – Ny kommittémedlem ska tillfrågas. Anordna några barmarksträffar.  

§12 Degeberga 

Arbetet med utställningen i Degeberga pågår. 

§13 Förslag på aktiviteter med samojeden 

Håkan visade ett förslag med inspiration från norska polarhundklubben där man kan erövra 

klövmärket och distansmärket dessa finns i olika nivåer, brons, silver och guld. Håkan 

färdigställer förslaget som börjar gälla från 1/6-2022.  

§14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§15 Vad ska till hemsidan, polarhunden och facebook 

Till hemsidan: Protokoll från 220306 och från det konstituerande mötet 220326 

Till hemsida/fb: Sammanställning av vårens tävlingar/meriteringar.  

Till polarhunden: Förslaget kring aktiviteter med samojeden 

§16 Nästa möte 

Nästa möte 18/5 kl. 19:00 via Teams  

§17 Mötets avslutande 

_____________________________  ________________________________ 

ordf. Ankie Laúrsen   protokollförare: Heléne Werner 

 

________________________________ 

justerare: Anneli Jönsson 


