Styrelsemöte rasklubben för grönlandshund 20100512
Deltagare: Sofia Christensen, Harriet Svensson, Malin Aspaas, Evert Larsson, Michael
Schmidt-Nägel, Monika Hjelm och Nicole Schwarz.
1. Mötet öppnas.
2. Val av justerare. Till justerare väljer styrelsen Michael S-N.
3. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkänns.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll. Det är ok, och på punkt 12 så har Sofia
pratat med Freddie Åkerlind ang. domaruppdrag. Han är preliminärt bokad till vårt ev
grönlandsmästerskap och vill endast ha mat och boende för att han ställer upp. Ang
krav för veterinär på tävling är det enligt Freddie endast vid tävling med över 60 spann
det är obligatoriskt. Nicole har kollat upp chipavläsare i Tyskland. Styrelsen beslutar
att vi beställer en som kostar 180 euro. Den klarar att läsa alla chip som finns på
marknaden. Den kommer finnas hemma hos Sofia.
5. Klubbens ekonomi/Tillgång till kontot för kassören. Vi har för närvarande ca 23000 kr
på kontot, och vi kommer få 4829 kr från SPHK för domarkonferensen. SPHK´s 4
rasklubbar som deltog vid Stockholmsutställningen HUND 2009 ska dela lika på
kostanden för det deltagandet, och sedan kommer SPHK gå in med bidrag. Michael
har nu äntligen fått tillgång till kontot och kommer nu ta tag i reseräkningar och annat
som behöver ordnas.
6. SPHK´s styrelsemöte, genomgång. I korta drag bl.a. att ¤ Det kommer arbetas fram
nya harmonierande utställningsregler för hela norden. Därmed är arbetsgruppernas
jobb inte längre aktuellt. Rasklubbar och distrikt uppmanas att skicka representanter,
Sofia föreslår att vi frågar Kari-Mette. ¤ Arbetshelgen 2010 blir i Lysvik 20-22
augusti. ¤ Mälardalens distrikt kommer tillfrågas om att hålla Polarhundsmästerskapet
2011 i Hamra. ¤ Aktivitetsfonden har hittills fått in 3 st ansökningar, däribland vår
ansökan ang. medel till tryckning av foldrar, som har bifallits.
7. SPHK´s årsmöte, rapport. Nicole var den som deltog från styrelsen. I korta drag bl.a.
att ¤ SPHK tycker klubbar och distrikt utnyttjat aktivitetsfonden dåligt hittills.
Protokoll från mötet kommre.
8. Domarkonferens, rapport. Domarkonferensen avlöpte bra och de allra flesta domare
var mycket nöjda.
9. Höstträffen, program. Evert har kollat med Gävle-Dalas distrikt om helgen vi tänkte
ha träffen, och då vi var först ut så blir det beslutat att vi kör den 28-29 augusti i
Kärringforsen. Det kommer att bli medlemsmöte och den skojtävling vi kört sista åren.
Därutöver endast trevligt umgänge och fri körning hela helgen.
10. Vinterupptaktsträff med grönlandslöpet. Evert har kollat upp Tännäs men det lät inte
som någon bra plats för oss. Vi beslutar att ha Nederhögen som första alternativ, och
ha ett tidigt sista datum för deltagaranmälan. Blir det för lite folk så det blir väl dyrt att

hålla till där försöker vi vara i Sörtjärn som är ett billigare alternativ. Där finns rum att
hyra, dusch, kök och toalett. Uppåt 30 personer ryms nog där.
11. Grönlandshundsmästerskap med meritering. Vi skjuter upp hela frågan till nästa möte.
12. Övriga frågor. Monika har en punkt ang. vårträffen i Johnsgård, Norge. Till nästa år
borde vi försöka planera bättre innan träffen om vilka som ska göra vad osv. Som det
var i år var det några få som skötte allting hela helgen.
13. Nästa styrelsemöte, datum. Det blir den 7 juni kl 20.00 på Skype.
14. Mötet avslutas.
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