SPHK rasklubb för Alaskan Malamute
Styrelsemötesprotokoll
Datum: 2016-05-11
Närvarande: Michelle Ohlsson. Frida Björcman. Ida Törnwall. Fanny Wallerud. Sandra Tellström.
Sanna Scholander
Frånvarande: Therese Lindman
1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppet av ordförande Michelle Ohlsson
2. Val av sekreterare
Sandra Tellström
3. Justerare
Ida Törnvall
4. Klubbens ekonomi
Dagens saldo på klubbens bankkonto är 73.714kr.
Karina Andreasen kommer externt att ta kassörsposten i rasklubben. Ninni Hjortvall som
revisorn suppleant kliver därmed upp som första tjänstgörande revisor. Tidigare
verksamhetsår´s kassör Ida Törnvall skickar förra årets bokföringspärm/underlag till Karina
Andreasen så hon kan påbörja sitt arbete med att bokföra klubbens ekonomi.
Ekonomipärmar från tidigare år finns arkiverade i en stor kartong hos Ida Törnvall.
5. Glaverdraget Feedback
Spåren fick läggas om då kraftigt mildväder inkom veckan innan och många bäckar dessvärre
gick upp. Detta ledde till att sträckningen blev tuffare än planerat. Detta till trots var det
några som fick godkända dragprov. Styrelsen fick fantastiskt fin hjälp av klubbens
medlemmar att dra spåren – ett riktig teamwork mellan alla!
Träffen blev väldigt lyckad med många startande och en väldigt positiv stämning! Flertalet
deltagare uttryckte att de tyckte att det var en oerhört avslappnad och trevlig träff. ”Back to
Basic” och fokus på hundkörning och gemenskap. Ett knytkalas under lördagskvällen blev en
succé och skapade ett imponerade buffébord! I nästa nummer av Polarhunden kommer
träffen att återges i text och bild.
6. Årets träffar
Rasklubben skapar en aktivitetsportal på Facebook där medlemmar kan lägga upp aktiviteter
de själva ordnar. Allt från promenader till drag- och klövje-turer. Ett sätt att inspirera till att
bjuda in andra på sina arrangemang och skapa gemenskap mellan klubbensmedlemmar.
Portalen blir enbart en informationskanal och får ej användas till att diskutera, då hänvisar
styrelsen till rasklubbens slutna Facebook grupp. Aktivtetsportalen kommer länkas till från
rasklubbens hemsida.

a. Björnrundan
För att inte krocka och konkurrera med Vildmarkens draghundsklubb´s barmarkstävling så
väljer styrelsen att förlägga rasklubbens upptaktsträff ”Björnrundan” lite längre in oktober.
Fördelar är också att det förmodligen är svalare temperaturer.

Sekreterare Sandra Tellström

Rasklubben tar kontakt med Salixbyn i Lillhärdal för att få offert på att hyra anläggningen
igen. Då feedbacken var enormt positiv förra året hoppas vi på ett lika bra arrangemang på
samma plats till hösten. En budget på arrangemanget tas fram under sommaren.

 Datum: 14-16 oktober
 Ort: Lillhärdal
 Ansvarig/sammankallande: Ida Törnvall
b. Malamutespecialen
Tema: ”Malamuteklubben 30 år”. Då rasklubben firar 30 år är temat givet för årets
special. Styrelsen efterlyser härmed bilder från förr, anekdoter och annat intressant!
Detta efterlyses via hemsidan samt rasklubbens Facebook grupp.
Materialet skickas in till sekreterare Sandra Tellström.
En blänkare kommer skickas ut via ”Polarhunden” nästkommande nummer om
arrangemanget, en detaljerad inbjudan kommer sedan finnas med i efterföljande
nummer.











Datum: 4-6 november
Ort: Huså, Åre kommun
Tema: ”Malamuteklubben 30 år”
Hundutställning: Lördag 5 november
Utställningsansvarig: Karina Andreasen, Sofia Brännström & Åsa
Alexandersson
Domare: Annica Uppström
Barmarkstävling: Fredag
Medlemsmöte: Söndag
Ansvarig/sammankallande: Fanny Wallerud & Sandra Tellström

c. Snöträffen
Då snöträffen på grund av snöbrist de senaste åren blivit inställt har styrelsen valt att
nästa säsong förlägga träffen till ett betydligt mer snösäkert område. Efter noga
research på snötillgång och snödjup (se nedan i grå text) har platsen Överstbyn, 7 mil
norr om Luleå valts ut. Där finns det dessutom engagerade medlemmar på plats för
att hjälpa styrelsen genomföra arrangemanget. Trivsamt boende samt spår finns
tillgängligt samt möjligheter till gemensam middag. Det kommer finnas möjlighet att
göra följande dragprov: DP10 samt DP60.
Styrelsen ser framemot att kunna erbjuda en träff och meritering i de norra delarna
av Sverige och tror detta kommer att bli ett lyckat arrangemang. Inbjudan med
detaljer kommer längre fram.
2010-01-08: Gränsen mellan 30-50 och 50-75 cm
2011-01-10: 50-75 cm
2012-01-09: 50-75 cm
2013-01-09: 30-50 cm
2014-01-10: Gränsen mellan 30-50 och 50-75 cm
2015-01-10: 50-75 cm
2016-01-10: Gränsen mellan 10-30 och 30-50 cm

 Datum: 6-8 januari
 Ort: Överstbyn, 7 mil norr om Luleå
 Ansvarig/sammankallande: Therese Lindman & S-O Larsson
Sekreterare Sandra Tellström

d. Malamuteveckan
Efter årets mycket lyckade vecka i Grövelsjön har anläggningen bokats för
kommande ”vecka” 2017. Planer på att denna gång kunna erbjuda utöver DP10 även
ett DP60. Många har efterlyst en enklare vecka med fokus på hundkörning, detta ska
vi givetvis ta hänsyn till och hoppas kunna ta fram ett program för veckan där det
finns att hämta både för nybörjaren och den erfarna. En blänkare för detta kommer
finnas med i nästa nummer av Polarhunden och en mer detaljerad inbjudan kommer
under hösten.
 Datum: 4-11/2 (vecka 6)
 Ort: Grövelsjön
 Ansvarig/sammankallande: Sandra Tellström
e. Glaverdraget
Glaverdraget planeras att genomföras numera traditionsenligt vecka 11 i Sulviken.
Närmare detaljer om arrangemanget kommer längre fram.
 Datum: 17-19 mars
 Ort: Sulviken, Åre kommun
 Ansvarig/sammankallande: Michelle Ohlsson

7. SPHK’s årsmöte
Therese som skulle representera rasklubben på SPHK's möte fick plötsliga förhinder.
Lyckligtvis fanns Ida från styrelsen på plats och besvarade frågor och deltog i diskussioner
efter bästa förmåga. Bland annat diskuterades frågan angående omorganisation av SPHK. Gå
gärna in på SPHK's hemsida och läs protokollet för att se vad som är p ågång inom
huvudklubben.

8. Exteriördomar listan
Listan behöver uppdateras. Styrelsen rådfrågar med Jennie Kraft Hult för vidare vägledning i
frågan.
9. Polarhunden
a. Manusstopp 20 maj (utges början på juli)
b. Ledare, Fanny Wallerud skriver nästa ledare
c. Annonser
 Björnrundan
 Malamutespecialen – blänkare
 Malamuteveckan – blänkare samt efterlys önskemål på innehåll
 Snöträffen - blänkare
 Meritera 2017
10. Övriga frågor
o ”The Great alone” – rasklubben tar reda på kostnad för att ta in filmen och göra en
gemensam filmvisning för klubbens medlemmar under någon av kommande
träffar. Frida Björcman åtar sig uppdraget att se över möjligheterna samt kostnad.

Sekreterare Sandra Tellström

o

Inventarielista – söka efter senaste lista hos tidigare sekreterare samt upprätta en
ny aktuell lista. Ida Törnvall åtar sig uppdraget.

o

Klockor och nummerlappar. Sandra Tellström åtar sig uppdraget att ta in offert på
nummerlappar

o

Team meritera 2017. En ny grupp med nybörjare inom meritering kommer startas
upp under augusti, annonsering för gruppen kommer att ske i kommande nummer
av Polarhunden.

o

Kontakta dragsektion med information om kommande träffar och meriteringar så
de får en bra överblick och kan börja planera sitt arbete. Ida Törnvall åtar sig
uppdraget.

o

Arbetshelg: Förslag på datum. De datum som fungerar för flest
styrelsemedlemmar kommer att antas.
 16-17 juli
 5-6 augusti

o

E-post adresser. Styrelsen fortsätter att efterlysa e-post adresser knutna till
rasklubben för att kunna göra utskick till medlemmarna. Therese Lindman
kontaktar SPHK i frågan igen.

11. Nästa möte
6 juni 20.00

12. Mötet avslutas
Ordförande Michelle Ohlsson avslutar mötet.

Sekreterare Sandra Tellström
Justerare Ida Törnvall

Sekreterare Sandra Tellström

____________________
____________________

