Protokoll från grönlandshundsklubbens telefon möte 2014-04-10
Deltagare: Lennart Andersson, Nicole Schwarz, Reine Taekema, Helen Ouchterlony, Monica
Hjelm och Helen Söderström
§1Mötes ordförande: Lennart Andersson
Sekreterare: Helen Söderström
Justeringsman: Monica Hjelm
§2 Föregående protokoll: godkänt sedan tidigare och inga kommentarer i dagsläget.
§3 Ekonomi och finansiell översikt: Genomgång av översikten. Det som i dagsläget står för
den stora förändringen i klubbens ekonomi är större utgifter för vinterträffen än tidigare.
Beslut att Reine skickar ut en finansiell översikt ett par ggr/år som vi går igenom på
styrelsemöte (telefonmöten).
§4 Rapport från avelsrådet: Maria Lütken har lagt ut ny data på hemsidan. I övrigt ska det
arbetas med att uppdatera materialet till nuvarande terminologi.
§5 Höstträff 2014: Förslag finns på att träffas samma tid som föregående år. 29-31/8 och om
möjligt i Hamra med omnejd. Monica kollar upp Svartåvallen ca 19 km från Hamra där det
finns fina möjligheter för cykel och vagnskörning. Det finns en raststuga men huvudsakliga
övernattningsalternativet är tältning. Diskussion ang målsättning med höstträffen och målet
är främst en trivselträff i kombination med träningstillfälle. Aktuella frågor att ta upp i
samband med en höstträff är arbetet med revidering av meriteringsreglerna och rapport
från avelsrådet. Vi tar beslut i frågan vid nästa möte så att vi får ut en annons för höstträffen
inför manusstopet 23 maj.
§6 Arbetshelg: Ska vi ha en arbetshelg eller inte? Styrelsen ser över vilka resekostnader en
arbetshelg skulle innebära och beslut i frågan tas vid nästa möte.
§7 Medlemsmatrikel: I dagsläget så är det en hel del som inte stämmer i vår matrikel. Efter
diskussion över dagsläget så blev det beslutat att Lennart ser över medlemsmatrikeln och
skickar brevförfrågan inkl svarskuvert till medlemmar så att vi får en uppdaterad
medlemsmatrikel. Styrelsen har godkänt brevet som ska skickas till medlemmarna gällande
medlemskap i rasklubben.
§8 Vem ska se till att aktuella protokoll och handlingar skickas till SPHK? En fråga som blev
ingick i översynen av styrelsefunktioner som vi gick igen om före årsskiftet. Det är
sekreteraren som ska skicka aktuella handlingar till SPHK så den uppgiften ligger på Helen
Söderström.
§9 Styrelseprotokoll till hemsidan, vem ser till det? Även denna fråga är en uppgift för
sekreteraren. Material som vi vill ha ut på vår hemsida ska skickas till Kari-Mette.
§10 Prismuggar: förslag från ordförande att vi åter införskaffar och delar ut
grönlandshundsmuggen som pris till bästa grönlandshundspann vid olika tävlingar enligt
tidigare rutin. Lennart och Helen O kollar upp frågan vad gäller muggar och tryck kostnader.

§11 Revidering av meriteringsregler: gruppen som arbetar med revidering av
meriteringsregler har arbetsmöte i dag vilket gör att vi inte kan ge ngr samlade kommentarer
från styrelsen. Lennart och Helen O har skrivit och skickat in synpunkter till Lena och Hanna
inför dagen möte.
§12 Våravlutning i Grövelsjön: I dagsläget är det några från styrelsen med familjer som är
anmälda och Kari-Mette. Antagligen kommer några grönlandshundsägare från Norge också
att anmäla sig till träffen.
§13 Övrigt: SPHK har fått förfrågan från SKK ang deltagande i att fira SKK 125 års jubileum.
Några från styrelsen var med vid 100 års jubileét och deltog bla i hundparad, frågan kommer
att tas upp igen.
§14 Tid för nästa möte 2014-05-13 kl 19.00
Mötet avslutas.

Ordförande Lennart Andersson

Justerat av Monica Hjelm

Sekreterare Helen Söderström

