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SSF:s styrelsemöte (S7) 2022 

Plats:   Teams 
Tid:       Måndag 26 september 2022 19.00-21.05 

Kallade: Anders Lundberg, Egon Rongdén, Camilla Andersson, Cecilia Sjölund, Niklas  
Stöök, Åke Bäckström, Erik Sundström, Åsa Fjällborg, Kjell Welam, Anders Tanse och Ulla 
Lindvall 
 
Protokoll 

132 Mötets öppnande  

Anders Lundberg hälsar oss alla välkomna till kvällens möte 

133 Val av justeringsman 

Styrelsen valde Camilla Andersson att justera dagens protokoll jämte mötets ordförande 
Anders Lundberg 

134 Anmälan om övriga frågor  

Inga övriga frågor 

135 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen 

136 Föregående protokoll S6 

Styrelsen beslutar att lägga S6 till handlingarna 

137 Ekonomi/Medlemsantal 

Camilla redogjorde för ekonomin, Erik meddelar att vi har 2005 medlemmar totalt varav 
98 familjemedlemmar och 101 nya valpköpare. 
Styrelsen beslutar att skicka ut till alla vederbörande angående arvoden, om man önskar 
det eller inte för 2022. 

138 Fastställande av skriftliga förfaranden 

Inga skriftliga förfaranden 

139 Fastställande av AU-beslut 

Styrelsen beslutar enligt Au-beslut att Roger Heikki ÖN, Lars Björnström ÖN, Gunno 
Hamberg Å, Malin Olofsson Å och Ia Olsson Widén Å nu är provdomare inom SSF. 
Styrelsen beslutar även enligt AU-beslut att Henrik Jonsson G är provledare för SSF. 
På sittande möte så beslutar styrelsen att Lars-Åke Åsberg är provledare för SSF från 
dagens datum. 
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140 Åtgärdslista 

Åtgärdslistan behandlades av styrelsen 

141 Nordiska mästerskapen 2022 

Anders meddelade att Sverige vann som lag med Finland som tvåa och Norge trea och 
att det är Finskspetsen Fort Hjort Ludde från Norge som blev Nordisk mästare.  
Ett bra arrangemang med bra marker, vi i styrelsen samt Norge och Finland tackar Övre 
Norrbotten och alla medhjälpande för detta. 

142 Skallkungen 2022 

Kjell redovisar att arrangemanget är under kontroll. 

143 Exteriördomarkonferens 

Camilla rapporterar att kompendium är under kontroll men vi söker efter fler bilder 
allrahelst på finskspetsar. Camilla mailar ut dessa till styrelsen inom kort för att vi ska 
läsa och återkoppla, återkoppling ska komma från alla i styrelsen. 

144 Forskningsprojekt 

Styrelsen beslutar att vi är intresserade att vara delaktiga i projektet. Projektet avser 
genetik kring våra raser. 

145 Motion – rasdata 

Matilda har hoppat av som sammankallande i detta och nu är Tony Björklund 
sammankallande. Styrelsen efterfrågar en delredovisning i november, Anders L meddelar 
detta. 

146 Motion – Skallkungen 

Åke rapporterar att det nu varit lagt på is under jakten för att ta ett omtag i slutet av 
oktober- november. 

147 Stockholm hundmässa 

Camilla rapporterar att hon och Dahn kommer att planera detta och berättar lite om hur 
de har tänkt.  

148 RAS 

Cecilia informerar att vi fått besked från SKK att RAS för båda raserna nu är fastställda. 

149 Avelsrådet norrbottenspets 

Anders rapporterar att vi i dagsläget behöver utöka avelsrådet norrbottenspets och det 
kommer att ske förfrågningar inom kort. 
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150 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes 

 

151 Nästa möte  

18 November kl 12.00 till 19 november 12.00 i Umeå 

152 Avslutning 

Anders tackar oss alla för ikväll och att vi ses i Umeå 18-19 november nästa gång 

 

___________________________  ______________________________ 

Sekreterare Cecilia Sjölund   Ordförande Anders Lundberg 

 

 

_______________________________  

Justerare Camilla Andersson 
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132 Mötets öppnande  


Anders Lundberg hälsar oss alla välkomna till kvällens möte 


133 Val av justeringsman 


Styrelsen valde Camilla Andersson att justera dagens protokoll jämte mötets ordförande 
Anders Lundberg 
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Styrelsen beslutar enligt Au-beslut att Roger Heikki ÖN, Lars Björnström ÖN, Gunno 
Hamberg Å, Malin Olofsson Å och Ia Olsson Widén Å nu är provdomare inom SSF. 
Styrelsen beslutar även enligt AU-beslut att Henrik Jonsson G är provledare för SSF. 
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140 Åtgärdslista 


Åtgärdslistan behandlades av styrelsen 


141 Nordiska mästerskapen 2022 


Anders meddelade att Sverige vann som lag med Finland som tvåa och Norge trea och 
att det är Finskspetsen Fort Hjort Ludde från Norge som blev Nordisk mästare.  
Ett bra arrangemang med bra marker, vi i styrelsen samt Norge och Finland tackar Övre 
Norrbotten och alla medhjälpande för detta. 


142 Skallkungen 2022 


Kjell redovisar att arrangemanget är under kontroll. 


143 Exteriördomarkonferens 


Camilla rapporterar att kompendium är under kontroll men vi söker efter fler bilder 
allrahelst på finskspetsar. Camilla mailar ut dessa till styrelsen inom kort för att vi ska 
läsa och återkoppla, återkoppling ska komma från alla i styrelsen. 


144 Forskningsprojekt 


Styrelsen beslutar att vi är intresserade att vara delaktiga i projektet. Projektet avser 
genetik kring våra raser. 


145 Motion – rasdata 


Matilda har hoppat av som sammankallande i detta och nu är Tony Björklund 
sammankallande. Styrelsen efterfrågar en delredovisning i november, Anders L meddelar 
detta. 


146 Motion – Skallkungen 


Åke rapporterar att det nu varit lagt på is under jakten för att ta ett omtag i slutet av 
oktober- november. 


147 Stockholm hundmässa 


Camilla rapporterar att hon och Dahn kommer att planera detta och berättar lite om hur 
de har tänkt.  


148 RAS 


Cecilia informerar att vi fått besked från SKK att RAS för båda raserna nu är fastställda. 


149 Avelsrådet norrbottenspets 


Anders rapporterar att vi i dagsläget behöver utöka avelsrådet norrbottenspets och det 
kommer att ske förfrågningar inom kort. 
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150 Övriga frågor 


Inga övriga frågor anmäldes 


 


151 Nästa möte  


18 November kl 12.00 till 19 november 12.00 i Umeå 


152 Avslutning 


Anders tackar oss alla för ikväll och att vi ses i Umeå 18-19 november nästa gång 


 


___________________________  ______________________________ 


Sekreterare Cecilia Sjölund   Ordförande Anders Lundberg 


 


 


_______________________________  


Justerare Camilla Andersson 
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