
SPHK rasklubb för Alaskan Malamute
Styrelseprotokoll

Datum: 2015-08-05 

Närvarande: Michelle Ohlsson. Sandra Tellström. Therese Lindman. Frida Björcman. Ida Thörnwall. 
Frånvarande: Birgitta Karlberg. 

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppet av ordförande Michelle Ohlsson

2. Val av sekreterare och justerare
Justerare: Frida Björcman

3. Sommarträffen
Tyvärr har sommarträffen fått ställas in på grund av för få anmälda. Trots marknadsföring 
och ett aktivt arbete för att få ihop en grupp till aktiviteten så uteblev tillräckligt många 
anmälningar. Då detta tidigare år varit en populär aktivitet så finns misstanke om att det 
detta år helt enkelt blev det tokigt i tiden för många. 

Detta är en aktivitet som inte kräver någon förkunskap eller några särskilda krav, så den 
borde tilltala många. Nya tag tas inför nästa år och utvärdering kommer att göras för att se 
om det är något man kan göra annorlunda. Frågeställningar kring aktiviteten kommer tas 
upp på malamutespecialen att diskutera tillsammans med medlemmarna.

Styrelsen tror på aktiviteten och kommer arbeta för att den ska få större uppmärksamhet till 
nästa år. Genom mer marknadsföring, kontakt med uppfödare och att styrelsen sprider 
information om träffen på andra träffar. 

4. Björnrundan
Många intresserade frågor har inkommit kring träffen både till styrelsen direkt och via 
träffens event sida. 
En annons kommer föras in i Polarhunden. Det kommer även att annonseras via klubbens 
medlemsida på Facebook och klubbens officiella sida.
Tanken är att banan ska testköras av en i styrelsen för att få en överblick av körningen.

Med hjälp av checklista för träffens alls delar inför och under träffen har arbetsuppgifter 
delats ut till styrelsemedlemmarna. Arbetsbeskrivning för Björnrundan skickas ut till alla 
styrelsemedlemmar att ta del av och ha som underlag för förberedande arbete.

Styrelsen kommer att ha ett styrelsemöte under fredagskvällen innan Björnrundan för att ta 
tillfället i akt att ha möte i ”fysisk” form.  

5. Malamutespecialen
Twila Baker har tyvärr fått avbokats som föreläsare under specialen då det blev en för dyr 
kostnad för klubben då de muntliga avtalet som först gjordes ändrades till ett dyrare arvode 
när kontraktet skulle göras i pränt.

Domaren Shilon Bedford från USA har tillfrågats att istället föreläsa lite kort för 
medlemmarna under specialen, även att ge återkoppling på vad hon sett under utställningen 

Sekreterare Sandra Tellström



på de hundar som visats och ge feedback och återkoppling till medlemmarna.  En annons i 
Polarhunden med uppdaterat program kommer att vara med i nästa nummer av 
Polarhunden.

a. Workshop
En ny arbetsform att införa under framtida medlemsmöten för att engagera fler i 
viktiga frågor, skapa fler insynsvinklar men även ge möjlighet för fler att bli hörda. 

6. Nästa år, kommande styrelse
Styrelsen ska aktivt hjälpa valberedningen med sitt arbete genom att prata om styrelsearbete
på träffar och ge förslag till valberedningen samt delge uppdaterade och aktuella 
arbetsbeskrivningar.

7. Värva en medlem
”Värva en medlem kampanj”, med start i september. Där medlemmarna har möjlighet att 
genom att värva en medlem till klubben belönas för sitt bidrag till fler medlemmar i klubben. 
Utformningen av kampanjen kommer presenteras inom några veckor för medlemmarna.

Även att instifta ett vandringspris och ett personligt pris för till den medlem som har värvat 
flest medlemmar vid årsmötet.

8. Meriteringar säsongen 2016
9-10 januari Snöträff DP10 samt DP60
 12 februari Malamuteveckan DP10
 18-20 mars Glaverdraget DP10 samt DP60

Grönlandshundsklubben bjuds in på samtliga tillfällen att meritera.

9. WDS protest
Protesten är inskickad till SPHK för godkännande innan den skickas vidare till SKK. Styrelsen 
inväntar svar från SPHK.

10. Profilartiklar
Mössor och tröjor har köpts in för försäljning till medlemmarna. De första beställningarna har
redan inkommit.

11. Övrigt
Utställnings domare Petra Högberg har inkommit med en ansökan om att få utöka sitt 
rasregister med alaskan malamute. Styrelsen har godkänt hennes ansökan.

12. Nästa möte
8 september, 19.30

13. Mötet avslutas

Ordförande Michelle Ohlsson avslutar mötet.

Sekreterare Sandra Tellström     ____________________
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Justerare Frida Björcman             ____________________
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