Protokoll för styrelsemöte med rasklubben för grönlandshund 2016-09-20
kl 19,00
§1 Mötet öppnas, deltagare är Hèlén Ouchterlony, Helen Söderström, Sofia Wallin, Lena Tano samt
Reinè Taekema.
§2 Val av justeringsman, Helen Ouchterlony
§3 Föregående protokoll, ett par justeringar/korrigering av stavning är aktuellt. Helen S meddelar
aktuella förändringar till Sofia som får justera protokollet.
§4 Ekonomin gås igenom av klubbens kassör. Klubbens försäkring är betalad i Juni och nuvarande
saldo är 57 890 kr. Reine har växlat in de sedlar som utgått och vi har 1200 kr i kontanter.
Rasklubbsbidraget är på ingång så det nuvarande ekonomiska läget är bra.
§5 Uppföljning av arbetshelgen för SPHK. Helen S, går igenom en del av vad som diskuterades och
beslutades om tillsammans med Lena och Sofia. (se protokoll på SPHK`s hemsida för mer info om
vad som togs upp under arbetshelgen).
§6 Kommande evenemang/meriteringar pratas igenom. För det första behöver vi kolla upp vad som
erfordras inför Stockholms hundmässa? Sammankallande i år är Alaskan malamute klubben. Sofia
skickar kontaktuppgifter på Helene O och Lena T, samt Reine T, till sekreteraren för SPHK. Detta
vidarebefordras till SKK för Stockholm hundmässa och till Alaskan malamute klubben. Beslut om att
Sofia tar på sig att kolla upp hur mycket det skulle kosta att göra ny bakgrund till SPHK`s
klubbmonter och om vad som krävs för att den ska bli godkänd av stockholmsmässans brandregler.
Sofia skickar vid besked detta vidare till samtliga rasklubbar. Målet är att få ny till nästkommande år,
medan i år satsar vi nog på de gamla av den anledningen att tiden är kort.
Gällande Hamra meddelar Helen S, att hon har varit i kontakt med Lennart om att vi ska/kan köra både
meritering och tävling, för honom gick det rent administrativt bra. Rasklubben har fått förfrågan sedan
förra årets arrangemang att återgå till 2015 års upplägg så vi återgår till det. Vi ska däremot besluta om
klassindelning på Dp 10 om vi ska erbjuda större spann att delta. Fortsatt diskussioner och beslut
angående vinterträffen på nästa styrelsemöte.
Förfrågan: Rasklubben har fått en förfrågan från Roland Stigstad om de får arrangera en Dp 10 i
Ryssjön under kommande vintersäsong. Rasklubben kan godkänna Dp 10 förfrågningar eftersom
godkänd meritering är grundat på tid. Helen S meddelar ett ok till Roland.
§ Övriga frågor, uppdatera bilderna på hemsidan? Helen S kontakta Lennart för att göra en blänkare
om nya bilder till hemsidan, och vi ska lägga ut en blänkare på facebook angående önskan om nya
bilder till hemsidan. Ett förslag från Helene O är att det hade varit trevligt om det fanns en bild för
varje flik som man öppnar på hemsidan, förslaget kommer att tas upp med Lennart.
§Mötet avslutas.
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