Protokoll för styrelsemöte rasklubben för grönlandshund 2017-03-20
kl 19.00
§1 Mötet öppnas, närvarande är Helen Söderström, Carina Olsson, Sofia Wallin, Elin Mattsson och
Reinè Taekema samt Hèlèn Ouchterlony.
§2 Justerare Carina Olsson.
§3 Föregående protokoll gås igenom av Helen S, hon har varit i kontakt med Folksam som ville göra
en månadens presentation av Grönlandshund lite rasinformation. Vidare nämner hon arbetshelgen för
styrelsen som togs upp på förra mötet.
§4 Ekonomin gås igenom av klubbens kassör som meddelar att inga större förändringar har skett.
§5 Arbetshelg för styrelsen blir premilinärt den 17-18/06-2017, billigaste res altenativ kollas upp av
alla. Boende alternativ disskuteras, alternativen är hemma hos Hèlèn O och Frank, eller på Broby gård
vid Arlanda, Hèlèn kollar upp prisalternativ från Brobygård och återkommer så snabbt som möjligt.
Sofia börjar göra en dagordning för arbetshelgen redan nu, punkter att ta upp har redan inkommit och
kommer att tas med, men finns det fler punkter och tankar om vad vi ska jobba med under den helgen
skicka det till Sofia. Sofia skickar ett första ex på det inför nästa möte.
§6 Gällande specialen så får vi ha allt klart så fort som möjligt så att vi kan få med det i nästa
Polarhund. Elin M tar på sig och gör ett evenemang av detta på Facebook så det finns även där
information att hitta. Föreläsare kollas även det upp av Elin som har två altenativ som hon ska hör sig
för om. Kan inte de så går uppdraget vidare till Hèlèn O som kollar iså fall upp med en annan
föreläser. Helen S tar på sig och förvarnar stugbyn Herrfallet i Arboga om att vi ska ha specialen där
och att det kan bli anstormning hos dem.
§7 Övriga frågor
Manusstop till Polarhund har varit, tyvärr missades det av oss, Helen S tar på sig att kolla upp om det
är möjligt att åtminstone skicka in en ledare, men inför framtida manusstop får vi hjälpas åt att komma
ihåg att skicka in material. VIKTIGT!!!
Hundstallet i Stockholm har varit i kontakt med styrelsen angående en grönlandshund som söker ett
nytt hem pga. tidigare hem där den vanskötts. Vi meddelar att vi inte kan göra så mkt i detta, ingen av
oss kan ta på sig en hund. Vi har inte heller den typen av verksamhet som möjliggör omhändertagande
av hundar. Helen S hör efter vad det är egentligen de vill ha hjälp med.
§8Mötet avslutas och nästkommande möte blir den 25/4 kl:19.00 Varmt välkomna på telefonmöte.
Ring 08 124 107 04 och ange sedan koden 203 934#
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