Protokoll från grönlandshundsklubbens styrelse möte 2014-08-12
§1. Dagordningen godkännes.
§2 Val av justeringsman att jämte rasklubbens ordförande justera protokollet,
Monica Hjelm vald till justeringsman.
§3 Föregående protokoll: läses igenom och godkännes. Protokollet var rel
omfattande då det var arbetshelgens protokoll, ett par muntliga
kompletteringar kom fram men inget som justeras i originalet.
§4 Ekonomi: ingen redovisning i dag, kassören hade meddelat sin frånvaro inför
mötet.
§5Rapport från avelsrådet: Maria L och Helene O har gått igenom statistiken
som ska till hemsidan. Vi belyser vikten av att arbetet som avelsrådet ska
genomföra måste fler engagera sig i för att det ska vara hållbart i längden.
§6 Rapport från SPHK:s arbetshelgen: Lennart summerade det arbete som
genomfördes under arbetshelgen. Detta protokoll innehåller delar av den
summeringen, för fullständigt protokoll kan vi snart läsa sphk:s sekreterares
protokoll.
Ekonomi: Vi har delvis passerat årsbudget, medlemsantalet sjunker och då
minskar inkomsten. Redovisning av polardistans 2014: + 28 000 där 14 000 blir
kvar i kassan till nästa år och 14 000 sparas i fonden. Polarhundsmästerskapet
2014: - 20 000 detta pga ökade veterinärkostnader och en större reparation av
skoter. 10 000kr kommer att betalas från fond och 10 000 får distriktet GävleDala stå för.
Årsmöte 2015 kommer att vara 23/5 på Lenninge Herrgård i Bollnäs.
Utredning om SPHK:s framtid: Det finns flera förslag att arbeta med vad gäller
förändring av sphk:s organisation. För att genomföra en förändring måste
förslaget gå igenom två årsmöten med godkännande. Riktningen på förslagen
är att minska antalet rasklubbar och distrikt, för utförlig beskrivning vg se sphk
protokoll.
Genomgång av godkända meriteringsdomare.

Fråga för diskussion-hur ska sphk förhålla sig till SDSF, där vi kan uppleva en
elitsatsning på vissa individer och inte ett brett arbete för att främja
draghundssporten. Sphk:s ordförande Alf Halén och Donald kommer att vara i
fortsatt kontakt med SDSF.
Aktivitetsfonder: För distrikten finns det 80 000 kr och för rasklubbarna 35 000
kr. Det har inte så många ansökningar som kommit in och speciellt inte från de
olika distrikten. Vi bör alla läsa på riktlinjerna för ansökan, men det är främst
nya aktiviteter som kan få ekonomiskt bidrag från fonderna.
Exteriördomarkonferens 2017: Kommer att arrangeras i Lycksele och i
dagsläget är det Ninni och Donald som påbörjat arbetet. Ras klubbarna
kommer att bli engagerade i arbetet och inför konferensen ska RASkompendiet revideras.
Genomgång av kommande utställningar, se sphk:s protokoll och klubben
kommer att ha rasmonter på Stockholms stora utställning.
Meriteringstillfällen under vintern 2015
Grönlandshundsklubben: V 3 vinterträff i Hamra, dp 10 och dp 60, v10
polardistans och ev fler tillfällen för dp 10 där styrelsen godkänner det vid
Alaskan Malamute: V1 snöträff i Sörsjön, dp 10 och dp 60, V6 Malamute veckan
i Grövelsjön, dp10 och dp 60, V10 Polardistans +100 och v12 Beaver Trap trail+
100.
Samojeder: Furudalsveckan dp10 och dp60, polardistans +100.
Sibirian huskey: ej helt klart program.
Meriteringsdomare inom SPHK, nu har vi 6 st domare och de är tävlingsdomare
sedan tidigare. Planeringen är att ha meriteringsdomare med god geografisk
spridning i landet och vi har fram till 15/9 att anmäla/uppge namn på
intresserade för uppdraget. Pengar för utbildning kan vi ansöka om från
aktivitetsfonden
Uppdatering av aktivitetskalendern ska ske löpande.

Polarhundsmästerskapet 2015 kommer att arrangeras av Gävle – Dala v5 i
Grönklitt. Det kommer att finnas klasser för både nordisk stil och slädhundsstil
men det är inte ett meriteringstillfälle.
Arbete med den nya hemsidan, där kommer grönlandshundsklubben att få
hjälp med slutfasen av David och Robert, allt grundarbete ska vara klart till den
30/8-14 från den 1/9 ska den nya hemsidan rullas ut.
Medlemskap i WSA: sphk gick med igen 2013. Nu närmar sig VM i österrike och
utifrån vårat medlemsantal så ska vi ha 23 platser till förfogande. Man kan göra
anmälan till Alf för b och C hundar. Polarhundslandslag, sphk söker pengar från
SKK till dem som önskar delta.
Rapport från medlemsansvarig: medlemsantalet minskar successivt, vi är i dag
1200 medlemmar, där har vi alla en uppgift om vi önskar-att verka för att öka
medlemsantalet.
7. Medlemsmöte i Hamra, där har vi ett program sedan tidigare och höstträffen
är helgen 29-31/8-14.
8. Hemsidan, material har vi fått via mail, genomgång av förslag och som
nämnts tidigare, vi kommer att få hjälp med slutfasen.
9. Utställningsansvarig 2015, nya direktiv gäller, det ska finnas en ansvarig vid
alla utställningar. Vi är i dagsläget osäkra på vem/vilka som är utbildade, frågan
får skickas till Linda A.
10 Övriga frågor: Vildmarksmässan som ska vara i Lycksele visade sig vara
väldigt dyr, vi kommer inte att jobba för ngt deltagande där. En liten diskussion
ang ”reklam för vår ras” genomfördes och vi är eniga i att försöka börja synas i
nya typer av friluftstidningar och you tube m.m.
Inköp inför träffen i Hamra: Monika kommer att köpa in bla kaffe, the, mjölk,
grillkol och tändvätska så att det finns under helgen. Bystugan kommer att vara
varm men man bör laga maten/grilla utomhus då köket är begränsat och det
blir en hel del disk. Vi kan anta att de flesta har med sig utrustning för uteliv.
Vi som inte svarat gällande domarlistan kan göra det till Helen O.
11. Tid för nästa möte Tisdag 16/9 kl 19.00

12. Mötet avslutas.
Lennart Andersson

Helen Söderström

Ordförande

Sekreterare

Justerat av:
Monica Hjelm

