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Närvarande: Ankie Laúrsen, Anneli Jönsson, Alexander Ringdahl, Carina Cansund, Heléne 

Werner, Helena Persson, Håkan Nisula och Rikard Linde 

Anmält frånvaro: Sara Edin Mårtensson, Rikard Linde 

§18 Mötets öppnande 

Ordförande, Ankie Laúrsen öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§19 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägg om domarkompendiet 

§20 Val av sekreterare och justerare 

Carina Cansund väljs till protokollförare och Anneli Jönsson väljs jämte ordförande att 

justera protokollet. 

§21 Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna.  

§22 Inkomna och utgående skrivelser 
Mail från medlem med förfrågan att sponsra inofficiell utställning med rosetter och dylikt. 
BESLUT togs om att inte sponsrar utställningen, sekreterare svarar medlem 
Mail från domare om vidareutbildning på samojed. 
Domarkontrakt för Degeberga 2023- 04-22 
 

§23 AU-beslut 

AU-beslut 10/ 5 att godkänna Marita Östlund-Holmsten att vidareutbilda sig på samojed 

§24 Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor 

§25 Rapport från ordförande 
Ta bort inlägg som inte är ok från facebook 
Se över uppdatering av reglerna på nästa facebook inlägg  
 
§26 Rapport från sekreterare  
Se § 22  
 
§27 Rapport från kassör 
Utbetalning gjorda för Degeberga. 
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§28 Kommittéer 
RAS/avelsfrågor Teams möte uppskattat 
Bra med teamsmöte några gånger per år. 
Förslag på föreläsningar i Furudal om HD /ED och Degeberga om valpning / valpningskomp. 
Nytt köpeavtal från SKK 1/5.  Medlem som är advokat kan hålla ett digitalt föredrag för oss 
om SKK:s nya köpeavtal, planeras till 7/6 kl. 19.00 
Går att söka pengar från SPHK Centralt till föreläsningar   
 
Utställning - Fick ny utställningsplats i år. Parkering nästan vid ringside.  Försäljning av fika 
mm precis vid ringen. Kioskpersonalen kunde följa hela utställningen  
Degeberga bokad till 2023. Kollar om ny plats till 2024 
 
Meritering/tävlings- Tisdagen 24/5 kl.20.00 diskutera texten om misstolkning. 
Meriteringslista 2023 - meriterings/ tävling godkänner och sen styrelsen.  
Klart senast 31/8 så det kan lämnas in till SPHK C arbetshelg i september 
De vi kan planera utlyses senast i november.  
Övriga måste utlysas senast 1 månad innan sista anmälningsdag 
Kolla över möjlighet för barmarksmeritering  
Hur får vi nya medlemmar att bli intresserade av drag - har bara en hund, inoff tävling, träff i 
samband med barmarksmeritering 
Aktivitets – ej närvarande 

Ungdoms – ej närvarande 

§29 Arbetshelg 

Förslag på arbetshelg 19 - 20/8, Carina kollar med SmöKK om Tassa In är ledigt 

§30 Förslag på aktiviteter med samojeden 

Håkan visade det nästan färdiga förslaget med inspiration från norska polarhundklubben där 

man kan erövra  klövmärke toch distansmärket dessa finns i olika nivåer, brons, silver och 

guld. Håkan färdigställer förslaget som börjar gälla från 1/7 - 2022.  

§31 Hemsidan  

Vi har fått till oss att det fanns bilder på hundar i ett dokument som det inte finns godkännande 

för. Dokumentet är nu bortplockat från hemsidan. 

§32 Övriga frågor 

Valpförmedling ej på facebook, endast på hemsidan. All info på sidan om valpförmedling 

behöver ses över. RASA kollar igenom dokumentet och informerar valpförmedlaren när det 

är klart. 

§33 Vad ska till hemsidan, polarhunden och facebook 

Till hemsidan: Protokoll från 22-04- 11  

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

Till polarhunden: Förslaget kring aktiviteter med samojeden 

§34 Nästa möte 

Nästa möte 6/6 kl. 19:30 via teams  
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§35 Mötets avslutas 

Anki tackade för ordet och avslutade mötet. 

________________________________  ________________________________ 

ordf. Ankie Laúrsen   protokollförare: Carina Cansund 

________________________________ 

justerare: Anneli Jönsson 


