
SPHK rasklubb för Alaskan Malamute

Styrelsemötesprotokoll

Datum: 2017-01-24 

Närvarande: Michelle Ohlsson. Frida Björcman. Ida Törnwall. Therese Lindman. 
Fanny Wallerud. Sandra Tellström. Frånvarande: Sanna Scholander

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppet av ordförande Michelle Ohlsson

2. Val av sekreterare
Sandra Tellström

3. Justerare
Therese Lindman

4. Utvärdering Snöträffen
Snöträffen genomfördes med gott resultat gällande nöjda deltagare och godkända dragprov. Alltigenom var
deltagarna nöjda och hade en trevlig helg tillsammans.

För styrelsen var det dock ett väldigt tungrott och tufft arrangemang att genomföra. Då arrangemanget 
krävde en enorm stor skara funktionärer då de fanns många vägövergångar med mera blev bristen på 
funktionärer tufft för styrelsen. Det blev ett slitsamt arbete och för att det i framtiden ska vara 
genomförbart för klubben att ordna träffar och dragprov är det ett måste att fler medlemmar hjälper till att
genomföra i framtiden. Även att fler i styrelsen engagerar sig på plats.

Spårkostnader. Spårdragningen under snöträffen hade en budget enligt skriftligt avtal. Om budgeten skulle 
överskridas skulle detta meddelas. I efterhand blev kostnaden nästan dubbelt så hög. Detta är ett 
kontraktsbrott, men styrelsen avser att betala ut den överskjutande kostnaden. Styrelsen kommer söka till 
SPHK centralt för ersättning pga. att avtalet ej följts.

5. Malamuteveckan
PM för Malamuteveckan i Grövelsjön kommer skickas ut under kommande vecka med program och 
praktisk information kring arrangemanget. Under veckan kommer både kvällsaktiviteter som foder 
workshops, fjällsäkerhets föreläsning, filmkväll med mera. Dagtid kommer vi göra gemensamma turer i 
olika former och distanser.

Dragprov 60 kommer med all säkerhet att gå av stapeln då antalet anmälda redan är tillräcklig. DP60 
kommer gå över lite tuffare fjällterräng men med de nya meriteringsreglerna då 6 timmars maxregeln har 
tagits bort ser styrelsen inte detta som ett problem utan snarare som ett tillfälle för en vacker tur i 
fjällmiljö samtidigt som man meriterar sina hundar.

Dragprov 10 saknas ännu tillräckligt med anmälningar för att genomföras, men anmälningstiden har ännu 
inte gått ut så vi hoppas på att det ska ramla in fler anmälningar inom kort.

Det som behöver lösas inför dragproven är fler skyltar. Detta ska ses över av Sandra.

o Årsmöte
Behöver ordnas:

o Aktuell medlemslista. Tess ser till att de finns tillgängligt.

Sekreterare Sandra Tellström



o Verksamhetsberättelse Tess gör ett utkast för alla att utgå ifrån.

o Årsbokslut, balans/resultaträkning, revisionsberättelse.

o Styrelsens arbete med avelsfrågor. Fanny ordnar detta.

o Rapporter

 Statistik meritering Michelle fixar.

 Björnrundan? Ida gör en sammanställning med bilder.

 Specialen? Tess gör en sammanställning med bilder.

o Något annat vi vill ta upp med medlemmarna på årsmötet?

 Fler förtroendevalda En powerpoint bild över förtroende valda nu och då Jobba 
med avel. Just nu handlar det bara om att hålla det flytande och tid läggs på 
felssaker. Styrelsen kommer lägga mer tid på avelsarbete och mindre på träffar 
om inte resurserna räcker till.

o Årets malamute, året välgärning Det här är en konsekvens av att vi inte hinner med och är 
underbemannade. Vi hoppas på mera hjälp och drivkraft i klubben under nästa år och satsar på att
i god tid utlysa dessa två.

o Inkomna motioner inga

o Valberedning Valberedningen har svårt att hitta folk som vill vara delaktiga och bli 
förtroendevalda.

6. Polarhunden
I nästa nummer av Polarhunden kommer en berättelse med bilder från stundande malamutevecka att 
finnas med. Reportaget görs av Sandra Tellström.

7. Inventarier

Klocka. En klocka har styrelsen under hösten sökt efter för inköp till rasklubben. Någonting som inte varit 
enkelt, då kraven på klockan är ganska höga gällande fukt och temperatur.

Skrivare. Förslag på att rasklubben köper in en skrivare till klubben att använda för utskrifter på dragprov 
och träffar godkänns av styrelsen.

8. Beaver trap trail

Styrelsen kontaktar tävlingen med frågor för vad som krävs för att de ska kunna erbjuda DP100+ för 
alaskan malamute. 

9. Malamutespecialen
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Förslag på att ändra ordningen för specialen för att få bättre spridning i landet på specialen. Så resan bli 
olika lång för olika medlemmar från gång till gång. Styrelsen är eniga om att ordningen bör ändras enligt 
nedan förslag.

a. Tidigare ordning:
Övre Norra
Nedre norra
Mälardalen
Västra
Gävle/dala 
Södra

b. Ny ordning:
Övre Norra
Västra 

Gävle/Dala

Nedre Norra
Mälardalen
Södra

Detta innebär att ”Gävle dala” kommer att vara den geografiska platsen för specialen 2019. Sedan 
fortsätter det efter den nya ordningen med Nedre Norra och så vidare.

10. Övriga frågor
En fråga från malamuteägare om att få köra DP10 på Samojedveckan i Furudal har kommit till styrelsen. 
Denna avslås dock då DP10 både ligger i samma tidsram som rasklubbens egen DP10 samt inom samma 
geografiska område.

11. Nästa möte

a. Årsmöte 10 februari, Grövelsjön

12. Mötets avslutande

13. Mötet avslutas Ordförande Michelle Ohlsson avslutar mötet.

Sekreterare Sandra Tellström     ____________________

Justerare Therese Lindman         ____________________

Sekreterare Sandra Tellström


