Protokoll styrelsemöte rasklubben för Grönlandshund 2017-12-05
Kl 20:00 – 21:00 Inbjudna till punkt 5 av mötet är även Kenth och Monica Hjelm,
samt Lennart Andersson.
§1Mötet öppnas, närvarande Carina Olsson, Elin Mattsson, Helen Söderström,
Hélène Ouchterlony, Reinè Taekema, Sofia Wallin, Monica och Kenth Hjelm samt
Lennart Andersson. Senare ankommen Lena Tano.
§2 Val av sekreterare Sofia Wallin.
§3 Val av protokolljusterare Hélène Ouchterlony
§4 Föregående protokoll tas av Sofia Wallin, beslut togs då kring My dog 2017, icke
godkännande av en efterregistrering av en grönlandshund, samt att nästa
arrangemang skulle vara Stockholms hundmässa och kommande meriteringar
pratades igenom.
§5 Arbetsfördelningen inför vinterträffen i Hamra gås igenom, finns nu ett
uppdaterad excel ark med de olika arbetsfördelningarna. Det vi söker och saknar
just nu är resultat och protokollförare. Förutom detta pratar vi angående banan
och kring logistiken under helgen.
Kenth berättar kort om banprepareringen som går bra, lite nytt inför banan med 30
km distans, annars är allt väl förberett och det blir förhoppningsvis bra banor med
en bra tillgång på snö.
§6 Beaver trap trail fortlöper, allt ser bra ut med funktionärer och logistik, vi
återkopplar vid nästa mötestillfälle hur vi fortgår.
§7 Det kommer tyvärr inte finnas på stora Stockholms hundmässa någon monter för
polarhundar, det blev en miss i mejlkorrespondens med SKK.
§8 Ekonomin har inga större förändringar, Reine har börjat förbereda för ett
resultat och balans rapport, samt förslag för kommande år. Första utskick kommer
inom kort.
§9 Inga brev inkommit.
§10 Övriga frågor
Lena tar upp en fråga från SPHK Västra om grönlandshundklubben har några förslag
på domare till vår utställning i september. Styrelsen kommer med några förslag
men känner att det kan lämnas till SPHK västra att välja fritt.

Hélène Ouchterlony tar tag i vår ras folder och ska även börja nu med revideringen
av denna.
Vi diskuterar åter meriteringstillfällena och meddelar till SPHK västra att vi utöver
de tillfällen vi har utökar meriteringstillfällen med även en dp60 under
arrangemanget i Koppången i april 2018.

Nästa möte 9/1 kl 20:00-21:00
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