Protokoll för styrelsemöte för rasklubben grönlandshund, måndag
(2016-12-12) kl 19,00
Aktuell telefon nr är 08 124 107 04 uppge kod 203934#
Till detta möte är även Lennart Andersson, Monica Hjelm samt Kenneth
Hjelm kallade för punkt 6 i dagordningen där vi ska diskutera sådant som även
berör dem.
§1 Mötet öppnas, deltagare är Helen Söderström, Hélène Ouchterlony, Lena
Tano, Sofia Walin, samt medbjudna Kenth Hjelm, Monica Hjelm samt Lennart
Andersson.
§2 Val av justeringsman Lena Tano.
§3 Föregående protokoll tas av Helen S, där det bland annat togs upp om nya
chipläsare. Lena skulle höra sig för. Lena meddelar att det inte har gått så bra
med den frågan men hon ska kolla vidare och fråga de andra distrikten samt
rasklubbarna om vad de använder för chipläsare, om vi kan få tips om vad vi ska
handla in för några.
§4 Ekonomin gås igenom nästkommande möte, pga kassörens frånvaro.
§5 Uppföljning av Älvsjö hundmässa, Hélène O berättar att det var fina
bakgrunder som blev omtyckta. Bra med folk och trevliga hundar, däremot
önskemål om att få dit fler hundar, svårt men skulle vara bra på att visa på ett
större spann av rasen/raserna. Till nästa år beslutades det att ordna fram en
”banner” för varje polar ras, en bra bild där man får ett spann i rörelse.
§6 Vad ska vi göra med nya medlemmar? Vi beslutar att vi fortsätter skicka
välkomstbrev när nya medlemmar upptäcks. Det är inte alltid lätt att läsa
medlemslistan och upptäcka vilka som är nya och vilka som köper ytterligare
grönlandshund, men efter bästa förmån arbetas det vidare med detta.
§7 Från och med nu står det två valpförmedlare för Grönlandshundklubben,
detta fram till efter årsmötet när det är dags för det konstituerade styrelsemötet.
Då får det tas nytt beslut om vem som ska inneha den posten.

§8 Hamra
 Meriteringen, beslut om startordning för dp60, grönlandshundspann och
alaskan malamutespann i släde startar ut först, därefter pulka b-hundar
och sedan släde samojed. Dp20 startar lördag efter dp60. Startordning
heat 2 blir efter snabbaste spann.
Söndagens startordning blir tävlingsklassen först, dp10 efter det, pulka
och sist släde en spann.
 Gällande licenser så krävs det enligt de nya meriteringsreglerna av
svenska medlemmar licens samt gröntkort, utländska förare ska ha
medlemskap i motsvarande klubb med motsvarande försäkring.
 Arbetsfördelning finns på bifogad fil.
 Angående skotertrafik så kan vi inte förbjuda dem, men vi kan informera
och lägga upp skyltar om att det är tävling. Men vi kan inte förvänta oss
att det ingen trafik av skotrar sker, men på så vis kan de förhoppningsvis
ta mer hänsyn för hundspannen. Sedan kommer så mycket som möjligt av
spåren gå utanför skoterleden i förhoppning om att det minimerar trafiken.
 Beslut om att vi alla som är på plats från styrelsen hjälps åt att förbereda
för årsmötet med sittplatser och annat som behövs. Helen S blir föreslagen
som ordförande för mötet, Sofia ordnar med årsmöteshandlingar.
 Beslut gällande parkeringsutrymme tar vi detta vid nästa tillfälle utifrån
att vi då har information om hur många som är anmälda och hur många av
dessa som är storspann, utifrån parkeringsplacering.
§9 Övriga frågor
 Lena Tano har en fundering på om vi ska representera
Grönlandshundklubben på My dog 2018? Ska vi stå för en monter själv
som rasklubb, eller ska vi samarbeta med SPHK västra. Vi har det i
fundering och avvaktar tills/om vi får förfrågan/erbjudande om hjälp til
detta, eftersom det är svårt för oss från styrelsen att hålla i det själv utifrån
spriddhet i landet samt arbete. Det är ett arrangemang som pågår i flera
dagar och kräver sin personal i dagarna 4, så det krävs en hel del deltagare
för att kunna genomföra det bra.

 Hélène O undrar över den ”lilla folder” som Grönlandshundklubben har,
ska vi tryck upp några nya? Med nya bilder eller köra på det vi har. Vi
lägger till detta för verksamhetsplanen 2017.
§10 Nästkommande möte 2017-01-11 kl. 19:00
§11 Mötet avslutas

Ordförande: Helen Söderström

…………………………………

Sekreterare: Sofia Wallin

…………………………..

Justerare: Lena Tano

………………………….

