Protokoll för styrelsemöte rasklubben för grönlandshund 2016-04-11

§1 Mötet öppnas kl:19.00, deltagare på mötet är Helen S, Hélène, Reinè samt Sofia.
§2 Val av justeringsman Hélène Ouchterlony
§3 Föregående protokoll tas av ordförande Helen, bland annat diskuterade vi organisationsförslagen,
kommande aktiviteter samt hade vi en uppföljning på vinteraktiviteterna som klubben hade i Hamra.
§4 Ekonomin gås igenom av klubbens kassör Reinè som meddelar att ekonomin nu ser bra ut.
Grönlandshundklubbens aktiviteter i Hamra gick med plus. I Kontanter har vi 580 kr, i juni ska alla
sedlar bytas ut och då i samma veva så läggs kontantpengarna in på klubbens konto istället.
58 500 kr har finns på kontot, mest pga. bra resultat från Hamra.
§5 Träffen i Jukkasjärvi blev inte som planerat meddelar Eva J via Helen. Anmälda som inte dök upp,
avanmälningar med kort varsel, vilket gjorde att det blev en tur med hundar i vänners lag.
Träffen i Johnsgård verkar ha varit en bra tillställning med bra uppslutning, både föreläsningar och
härliga turer blev det. Kanske någon av de som deltagit kan lägga ut lite bilder och skriva lite om
träffen till tidningen? Helen frågar runt bland de deltagande.
§6 Gemensamt beslut tas angående klubbens ”grönlandshunds mugg”, styrelsen beslutar att en den ska
tilldelas bästa spann där grönlandshunden finns med, oavsett man kör blandspann med en
grönlandshund eller fler eller om man kör ett rent grönlandshundspann, det enda viktiga är att det ska
finnas minst en grönlandshund.
§7 Årsmötet i Vaggeryd kommer att infinna sig i samband med en SPHK utställning. Vi hoppas på
många deltagande på både årsmötet och utställning. Vi i styrelsen för Grönlandshund har inget som vi
just nu vill/bör föra vidare till årsmötet. Hélène Ouchterlony kommer att finnas där som representant
för centralstyrelsen och för grönlandshundklubben.
§8 Diskussionen kring hur vi ”fångar” upp nya som gamla medlemmar beslutar styrelsen att vi alla ska
fundera kring till nästa möte, så att vi då kan diskutera detta utifrån allas tankar och idéer.
§9 Hemsidan behöver ”städas”. Lennart vill ta bort kennlar som inte längre är aktiva och information
som inte längre är aktuellt. Styrelsen diskuterar detta och beslutar att det är ok för Lennart att ta bort
det som inte är aktuellt. Dock får avelsrådet stå kvar på hemsidan tillsvidare, Helen ska kolla med
Maria L om intresset finns att stå kvar som representant för avelsrådet.

§10 Övriga frågor
Hélène tar upp efterfrågan från SKK angående en ”lista” med domare som kan tjänstgöra som
examinatorer för nya domare där vi i grönlandshundklubben saknar två svenska domare, listan ska
innehålla tio domare, vi har åtta. Styrelsen beslutar att lägga till Annica Uppström och Erna-Britt
Nordin. Hélène tar och skickar den nya uppdaterade listan till Andreas.
Utöver det ska styrelsemedlemmarna till nästa gång fundera på aktiviteter inför nästkommande
säsong, så att vi kan börja spåna på vad som ska hända och när.
§11 Mötet avslutas kl:20.05, nytt möte den 24/5 kl:19.00

Varmt välkomna på skype möte!

Ordförande för mötet:
Helena Söderström
…………………………………………………..

Sekreterare för mötet:
Sofia Brännström
……………………………………………………

Justerare för mötet
Hélène Ouchterlony
…………………………………………………….

