Protokoll från telefonmöte grönlandshundsklubbens styrelse 2013-11-20
Deltagare: Monica Hjelm, Ulla Andersson, Helene Ouchterlony, Maria Lütken, Lena
Tano, Reine Taekema och Helen Söderström
1. Val av justeringsman: Helene Ouchterlony
2. Föregående protokoll: ok.
3. Inför tävlingen i Hamra
Se punkt 5
4. Vilka från styrelsen kommer till Hamra
Vid tävlingen i Hamra kommer hela styrelsen att vara på plats utom Eva J.
5. Arbetsplan inför tävlingen, vem gör vad?
Arbetsplanering: Förutom att vi i styrelsen arbetar föreoch under arrangemanget så
kan vi ta hjälp av anhöriga och medlemmar. I dagsläget vet vi att Reines fru Miriam,
Frank O, Karina O och Sofia B kan hjälpa till vid arrangemanget. Vi behöver folk till
start och mål, sekretariat, skyltning, fördelning av priser osv osv.
Tävlingsdomaren Alf Halén kommer till Hamra under torsdag kvällen. Aktuell
ersättning för domaren är 100kr/dag för mat, reseersättning, ersättning för
boendekostnaden och domarersättning.
Monica köper in kaffe, the och mjölk samt bakar bullar så vi kan ha försäljning kaffe
+bulle för 20kr. Den som köper fika får lämna pengar i uppmärkt burk/kassa.
Monica kommer även att köpa in engångsartiklar som kan användas vid fika och
middag.
Några från styrelsen tar med sig extra pumptermosar.
Vi ska se till att hålla en brasa igång vid eldstaden så kan intresserade grilla egen
lunch efter önskemål.
Den gemensamma middagen i byastugan på lördag kväll kommer att kosta 110
kr/person, catering från Hamras restaurang och vi kommer att kunna välja mellan kött
eller fiskrätt + potatisgratäng.
Ytterligare planering vid nästa styrelsemöte.
6. Klocka
Se pkt 8

7. Chipläsare
Ulla har en chipläsare, Nicole eller Reine kanske kan hjälpa till och översätta
instruktionsboken då den är på Tyska.
8. Lån av våg, skyltar, nummerlappar, start- och målskynke
Helen O tar kontakt med Mälardalensstyrelse ang lån av våg, skyltar, nummerlappar,
start och mål skynke. I dagsläget vet vi inte vilka skyltar som ska användas och ev så
kan utrustningen från Mälardalen få lånas mot ersättning.
9. Genomgång av sponsoravtal med Arken zoo
Styrelsen godkänner avtalet vilket vi fått skickat till oss av ordf före mötet. Arken
Zoo vill vara ensam gällande foderreklam, vi kan anv deras logga på pm:et och vi får
5 säckar a 15 kg med hundfoder och 5 presentkort på 100kr styck.
10. Fixa priser
Priser till prisbord: alla hjälps åt att samla priser, gärna från varierande butiker,
byggfirmor etc.
11. Årsmöteshandlingar på hemsidan, vem skriver vad?
Inför årsmötet: årsmöteshandlingar ska skickas till hemsidan, verksamhetsberättelsen
ska lämnas in 2veckor före årsmötet, avelsrådet kommer att delge fakta info men har i
dagsläget inte haft så många arbetsträffar.
12. Förslag på verksamhetsplan
Aktiviteter 2014: Meritering i Hamra, ev gemesam träff i Jonsgård med norska
grönlandshundsklubben, Monika kontrollerar planering med Rita. Våravslutning 56/4 i Koppången (Helen S skickar in annons till första numret av polarhunden 2014)
Höstträff, ej planerad ännu, deltagande i stora Stockholm samt regelbundna
styrelsemöten över telefon. Helen S ska kontrollera annan telefon service som kan
nyttjas även om mobiltelefoner används.
13. Genomgång av arbetsbeskrivning för styrelsen
Tas upp vid nästa möte
14. Välkomst brev till nya valpköpare
Styrelsen godkänner det utformade förslaget. Monika H får listor över nya valpköpare
och välkomstbrev kommer att skickas till dem.

15. Övrigt
Info från SPHK:s styrelsemöte 9-10/11, för utförlig info se protokoll på SPHK:s
hemsida:
* Januari 2014 kommer det att hållas specialklubbskonferens.
* Vi är nu med i WSA men kostnader för medlemskapet vet vi ej i dagsläget.
* Det ska genomföras en organisationsöversyn, sammankallande är Agneta Hörnlund
och övriga deltagare är bla Jan-Olof Högström + tre personer till.
* Från juli 2014 är det krav från SKK att det vid meriteringstävlingar även ska finnas
en meriteringsdomare. SPHK anordnar utbildning, i första omgången av klubbens
tävlingsdomare. .. sekreterar utb???
*Tidningen ska använda ett nytt tryckeri och annonspriset kommer antagligen att öka
något.
* Medlemsavgiften är föreslagen en höjning och medlemskapet ska följa med
bostadsort.
* Ekonomiskt resultat för polardistans + 23 900 kr, pengar är även nyttjade ur fonden.
*Planering av aktivitet: V5 polarhundsmästerskap.
* SPHK:s styrelse vill göra alla uppmärksamma på det etiska programmet som är
utformat för att klara nuvarande sociala medier, face book o dyl.
* Kostnad för rasmonter till stora Stockholm är 500kr.
* Mail ska skickas till Christer Afseer ang My dog Grönlandhundsklubben kommer ej
att delta.
Motion till årsmötet: Helen O kommer att skriva en motion till årsmötet ang
meriteringstillfällen från hela styrelsen. Läs igenom och respondera till Helen O när
mailet kommit.
Valberedningen har ett par poster att fylla inför årsmötet ev omval på en del poster.
Ny runda på detta vid nästa möte.
Ekonomi: saldo 39 590 och bidraget från SPHK på 10 000 kr är medräknat.
15. Nästa möte tisdag 10/12 kl 20.00.
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Sekreterare
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Justerat av:
Helene Ouchterlony

