
Styrelsemöte 27 feb. 2011 Rasklubben för grönlandshund. 

Närvarande: Kari-Mette Sundal, Harriet Svensson, Ulla Lindroth Andersson, Michael 

Schmidt-Nägel, Nicole Schwarz, Monica Hjelm, Lena Tano. 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning 

3. Ekonomi. Vi hamnade på plus efter Nederhögen, och har för närvarande ca 34000. 

4. SPHK’s  styrelsemöte 17 april 2011. Monica åker som styrelsens representant. 

5. Polarhunden. Manusstopp i mars för nästa nummer. Då vill vi ha med en 

presentation av de nya i styrelsen, och en aktivitetskalender med vad vi hittar på 

under resten av året. Numret efter det har manusstopp i maj, Lena skriver en artikel 

om träffen i Johnsgård till dess, och annons för höstens utställning och träff ska in 

också. Andra förslag som kommer på tidningsmaterial är hund- och förarprofiler 

inom grönlandshund, boktips och tips på hemsidor där grönlandshund är med. Sen 

önskar vi att även vår ras ska finnas med bland kennelannonserna, just nu är ingen av 

våra uppfödare med och visar upp sej. Allt material till tidningen sänds till Kari-Mette 

så vidarbefodrar hon det till redaktionen. 

6. Hemsidan. Presentation på de nya i styrelsen ska in på hemsidan. Allt material 

skickas till Kari-Mette så sänder hon vidare till webmastern. 

7. Materialförvaltare. Ulla har tagit över efter Malin, och får försöka samla ihop vårt 

material så allt finns hos henne. Det är snart slut på muggar och t-shirts, Ulla kollar 

med Åke Wedin vart vi brukat beställa dom förut. Monica har en del priser kvar 

sedan Nederhögen, hon tar med dom till träffen i höst. 

8. Avelsrådet. Dom kommer att hålla ett möte på Johnsgård med norska avelrådet. 



9. Rasfolder. Kari-Mette och Åke ska ordna med tryckning av nya foldrar. Det kommer 

att bli en vikt A4 med text och bilder. Vi ska försöka tona ner lite om rasens tuffhet i 

texten vid nytryckningen.  

10. Jonsgård. Några ur styrelsen åker dit, men inget möte kommer hållas. 

11. Höstträffen och Utställningen. Kommer hållas 2-4/9 någon stans i Dalarna, ev. 

Bjursås eller Furudal. Utställningen är den 4:e, vi ska alla försöka hitta på aktiviteter 

och föredragshållare till de andra två dagarna. 

12. Grönlandslöpet  och Nederhögen. Vi funderar om vi ska lägga ner grönlandslöpet 

och hädanefter ha bara grönlandshundsmästerskapet. Vi önskar förlänga vår 

vinterträff i Nederhögen till en vecka, gärna mer, och skulle då kunna hålla både 

grönlandslöpet och meriteringslöpen, ev. hinner vi det under en fre-sön till och med. 

Vi måste bestämma på vilket löp vandringspriserna ska delas ut. Förlänger vi träffen 

får vi hitta på mer aktiviteter, och organisera träffen lite bättre. Förslag har kommit 

på att hålla en inofficiell utställning, ringträning och kortare löp/turer för nya 

deltagare på träffen. Leif Olsson har varit mycket engagerad i träffen i Nederhögen, 

så vi föreslår att vi håller ett styrelsemöte om enbart vinterträffen tillsammans med 

Leif inför nästa vinterträff. 

13. Övriga frågor.  

Nästa möte hålls 2/5 kl 19.00 över telefon. 

Ulla är vår representant i SPHKs valberedning och hon informerar oss om vilka som är på 

förslag till årsmötet. 

Vi planerar preliminärt att hålla en arbetshelg för styrelsen 10-11/6 i Stockholmstrakten. 

Ordförande Kari-Mette Sundal Sekreterare Harriet Svensson  

Justerare Monica Hjelm 


