
Protokoll från telefonmöte Grönlandhundsklubbens styrelse 2013-06-20 

1. Mötet öppnas av Monika Hjelm 

 Deltagare är: Monika Hjelm, Ulla Andersson, Helen Ouchterlony, Reiné Taekema,  Maria  
Lytken och Helen Söderström. 

2. Val av justerare: Reiné Taekema. 
3. Föregående protokoll: inga kommentarer vid dagens möte då övriga förutom justeraren 

fått protokollet en stund innan starten på dagens möte. Om synpunkter framkommer 
tas det upp till nästkommande möte. 

4. Hur hantera protokoll?  
Vid dagens möte är styrelsen enig i att vi lägger ut protokollen på hemsidan och 
sekreteraren skickar protokollen till Kari-Mette som lägger ut de på hemsidan. 

5. Rapport från Nederhögen: Slutligt pris för att ev hyra anläggningen till vinterträffen 
2014 är 9144 kr för två dygn + 50kr/bädd. Om man önskar hyra anläggningen för 3 dygn 
så blir kostnaden utökad med 4572kr= 13716. Styrelsen diskuterar alternativ för att klara 
arrangemanget både ekonomiskt och praktiskt. Alternativ kan vara att ha 
arrangemanget i Hamra eller i Särna. Ärendet kommer att tas upp vid nästa möte igen. 

6. Höstträffen i Hamra 2013-08-30-2013-09-01 
Vilka från styrelsen planerar att komma? Helen O, Helen S, Maria, Reiné, Monika, Ulla 
har planerat in det vid dagens möte, (ev fler då hela styrelsen ej deltar i dag). 
Programmet kommer att finnas i nästa nummer av polarhunden och dagarna kommer 
att innehålla både föreläsning och bildvisning från Monika, Kent och Göstas 
grönlandsresa, tid för diskussion av meriteringsregler, hundaktiviteter med förslag på 
lydnad på gräsplanen, hunddiskussioner och tid för grillning och övrig trivsel med alla 
deltagare. 
 

7. Övriga frågor: 
Hur ska vi synliggöra vår ras, grönlandshunden? 
Styrelsen diskuterar hur vi hittills har använt polarhunden för att synliggöra rasen.  Det 
är önskvärt om vi skriver artiklar till tidningen för att fortsätta beskriva och belysa 
hundarna, rasutveckling o dyl. 
 Ändringar till informationen på hemsidan: Helen O ger förslag på att vi ändrar på 
informationen på hemsidan så att önskad utställningsmerit bör vara good och 
dragmeriten bör vara minst 1:a pris på dragprov 10. Rekommenderad inavelsgrad bör 
vara under 2,5%. Styrelsen godkänner förslaget. 
Ekonomi: Kostnader för utställning och meriteringar:  SKK tar ut avgifter för alla  
meriteringsregistreringar (utställning och dragmeritering) och fakturorna kommer till 
SPHK centralt. 
Vid utställningar rapporterar arrangören resultaten och startavgiften ska täcka 
registrerinskostnaderna. SPHK fakturerar arrangören, distrikt eller rasklubb.  
Vid dragmeriteringar så har sphk beslutat att meriteringskostnader tas in av arrangören. 
Kostnader:   
*SKK debiterar stambokföringsavgift 40 sek, utställning och dragmeritering. 
*Avsättning till domar och avelskonferens 10 sek, utställning. 
* Avsättning till polarhundsmästerskap 10 sek, utställning och meritering. 
* Avsättning till polardistans 10 kr, meritering.  



 
Inför utställningen 2015 så är domaren bokad. 
 
Ekonomi redovisning: I dagsläget har klubben 31 676kr 
 

8. Nästa möte 2013-08-12 
9. Mötet avslutas . 

 

Datum:   Datum: 

Monika Hjelm  Helen Söderström 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

Datum: 

Justerat av: 

 Reiné Taekema 

 
 
 
 
  

 

 

 

 


