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Närvarande: Ankie Laúrsen, Anneli Jönsson, Carina Cansund, Heléne Werner, Håkan Nisula, 

Sara Edin Mårtensson och Rikard Linde 

Anmält frånvaro: Alexander Ringdahl, Helena Persson 

§36 Mötets öppnande 

Ordförande, Ankie Laúrsen öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§37 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes  

§38 Val av sekreterare och justerare 

Carina Cansund väljs till protokollförare och Rikard Linde väljs jämte ordförande att justera 

protokollet. 

§39 Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna.  

§40 Inkomna och utgående skrivelser 
Mail från Grönlandshundsklubben om meritering i Kvarnbäcken - Piteå   och Årrenjarka vintern 23  
BESLUT togs om att godkänna Grönlandshunds meriteringar i Kvarnbäcken - Piteå   och Årrenjarka 
vinterrn23 
 

§41 AU-beslut 

Inga AU -beslut 

§42 Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor 

§43 Rapport från ordförande 
SPHK C har nytt extra digitalt årsmöte 27/6 kl. 19.00 via zoom. Anmälan senast 21/6 
I första hand så ska info ut på hemsidan, sen facebook och att man länkar till hemsidan  
 
§44   Rapport från kassör 
Någon utbetalning kvar för Degeberga. 

 
§45 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 

Protokoll fört vid SPHK:s rasklubb för 

samojeds  styrelsemöte 2022-06-06 via 

Teams 
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Går att söka pengar från SPHK Centralt till föreläsningar   
 
Utställning - Lugnt  
 
Meritering/tävlings-  
Möte 24/5 - Håkan Nisula, ny sammankallande i meriterintg/ tävling 
Ånnaboda -   barmark till hösten 
Vid uppvisande av medlemskap i Norska polarhundsklubben får man starta i 
Distansutmaningen mot en startavgift på 100 kr 
 
Aktivitets – rätt så lugnt, planera olika träffar till hösten 

 

Ungdoms – Väntar på svar från medlem om hon vill vara med i ungdomskommittén. Håller på och 

kollar upp regler för barn/ ungdomar 

§46 Arbetshelg 

Kommittéerna inbjudna till lördag kl 16.00 för grillning och umgänge. Söndag jobbar 

kommittéerna ihop med styrelsen.  

Styrelsen träffas på fredagen kl. 17.00. Carina fixar till något till fredagkvällen. Carina kollar 

med valpköpare om han kan fixa ngt till lördagkvällen 

Sammankallande som inte är på plats ser till så det finns ett underlag till arbetshelgen. 

§47 Vad ska till hemsidan, polarhunden och facebook 

Till hemsidan: Protokoll från 22-05-18 

Till hemsida/fb:  Mailutskick till medlemma inför sommaren. Kommittéerna skickar några 

korta rader till sekreteraren. 

Till polarhunden:  manusstopp 11 augusti. Inbjudan till Furudal, Anneli & Helen W fixar 

§48 Nästa möte 

Nästa möte arbetshelgen 19 - 21/8 i Lenhovda  

§49 Mötets avslutas 

Anki tackade för ordet och avslutade mötet. 

________________________________  ________________________________ 

ordf. Ankie Laúrsen   protokollförare: Carina Cansund 

________________________________ 

justerare: Rikard Linde 


