Styrelsemöte rasklubben för grönlandshund 20100323
Närvarande: Sofia Christensen, Harriet Svensson, Malin Aspaas, Evert Larsson, Nicole
Schwarz och Monica Hjelm
1. Mötet öppnas.
2. Val av justerare. Till justerare väljer vi Monica Hjelm.
3. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkänns.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll. Raskompendiet är nu tryckt och klart i
60 ex, till en kostnad av 3900 + moms. SPHK gick in och betalade 3000 kr.
Ansökan till aktivitetsfonden i SPHK ang. tryckning av rasfoldern är inlämnad, men vi
har ännu inte fått något besked från dom.
Mailadresserna på hemsidan till Malin och Monica behöver ändras.
5. Klubbens ekonomi. Kostnaden för tryckning av raskompendiet 3000 + moms. Vi har
på kontot för tillfället ca 30 000 kr. I övrigt inget speciellt att notera.
6. Raskompendium / Domarkonferens. Allt är klart inför konferensen. Det blir Helene
Ouchterlony och Kari-Mette Sundal som tar hand om domarna och hundbiten. Evert
Larsson och Leif Olsson sköter hundkörarbiten, Leif kommer skjutsa domarna med
sitt storspann grönlandshundar på söndagen under konferenshelgen. Vi har fått en
domaransökan på grönlandshund från en Åke Cronander. Helene och Kari-Mette som
ingår i avelsrådet kommer under konferenshelgen träffa honom och prata om ansökan.
7. SPHK styrelsemöte. Vi har ingen info om detta.
8. SPHK årsmöte. Sofia och ev. Nicole kommer åka till Vaggeryd och delta vid mötet.
9. Höstträffen - plats, datum och ev. program. Vi håller till vid Kärringforsen, och
Evert ska kolla upp med Gävle/Dala när dom har sin höstträff där. Är det ledigt 28-29
augusti kör vi våran träff då. Styrelsen får tänka över programmet tills nästa möte.
10. Vinterupptaktsträff med Grönlandslöpet. Som platsförslag har vi Nederhögen,
Tännäs och Sörtjärn. Evert ska kolla med Leif Olsson vilka boende- och
körmöjligheter vi har i Tännäs, både på snö och vid ev. snöbrist. Helgförslag 4-5
december, samma helg som upptaktsträffen legat förut.
11. Grönlandshundsmästerskap. Vi ska jobba för att kunna hålla ett
grönlandshundmästerskap med meriteringsmöjlighet v. 3 2011 i Nederhögen. Vi måste
fatta beslutat senast 1 augusti för att hinna lämna in meriteringsansökan.
12. Övriga frågor. Evert frågar hur det ligger till med regler ang. chipavläsning vid
tävlingar och prov. Det är krav på slumpmässig chipkontroll vid meriteringstillfällen.
Om det blir ett rasmästerskap kommande vinter kan det vara bra om klubben har en
egen chipavläsare, som även klarar att läsa utländska chip. Nicole kan ev. få tag på en
från Tyskland till bra pris. Vi behöver även domare om vi har ett mästerskap, Sofia
ska fråga Freddie Åkerlind om han kan tänka sej att ställa upp.

13. Nästa styrelsemöte. Det blir den 4 maj kl 20.00 på Skype.
14. Mötet avslutas

Ordförande Sofia Christensen

Justerare Monica Hjelm

Sekreterare Harriet Svensson

