
Protokoll från telefonmöte med grönlandshundklubbens styrelse 20130812 

Deltagare: Monika Hjelm, Lena Tano, Maria Lütken, Helen Ouchterlony, Ulla Andersson, 

Reiné Taekema och Helen Söderström  

1 Val av justeringsman: Lena Tano 

2. Genomgång av föregående protokoll: Lena framför synpunkter ang informationen till 

hemsidan och föreslår att dragmeriten bör vara minst 1:a pris på dragprov 10, dragprov 60 

eller 1:a pris på dragprov 100+. Styrelsen godkänner förslaget och justeringen skickas till 

Kari-Mette inför att informationen ska läggas ut på hemsidan.  

3. Artikel till polarhunden, styrelsen diskuterar lämpliga artiklar gällande grönlandshund för 

kommande nummer. Göstas artikel om grönlandsresan del 2 kommer att komma med till 

nästa nummer. Möjligen kan artiklar från nyblivna grönlandshundsägare vara roliga att ta 

med till tidningen, fortsatta funderingar gäller. 

Helen S kommer att skriva ang grönlandshundsträffen i Hamra och skicka till december 

numret av polarhunden. 

4. Upptaktsträff i Koppången till advent: Monika frågar om klubben ska arrangera 

upptaktsträff i år. Styrelsen är enig i det och Monika kommer att skicka info till ansvarig för 

aktivitetskalendern så att medlemmar kan läsa informationen. 

5. Beslut om vinterträffen: Vi har inte fått in några prisuppgifter från Särna, Monika har fått 

in prisuppgifter och antal bäddar som kan hyras ut i Hamra. Nederhögen är uthyrt till en 

entreprenör som arbetar med vindkraft tom december och det finns en viss risk att den 

uthyrningen blir förlängd. Styrelsen diskuterar kostnader för vinterträff inkl dragning av spår 

och kommer fram till att i dagsläget kan Hamra vara mest lämpligt för arrangemanget. 

Monika har tagit fram ungefärliga kostnader för klubben om vi väljer att ha vinterträffen i 

Hamra: 4000 kr för hyra av bandvagn, 1500 kr för hyra av byastugan och en kostnad för 

preparering av spår, främst bensinkostnaden.  

6. Övriga frågor: Klubben har fått en förfrågan från Malin Sundin och SPHK Gävle Dala ang  

klubbens ev intresse till deltagande av draghundtävling med meritering i Orsa, Grönklitt i 

Februari 2014. Monika kommer att svara Malin i frågan samt fråga vad samarrangemanget 

skulle innebära av arbete och hur stort behovet är av funktionärer. 

Monika har gjort programmet till Hamra och styrelsen diskuterar tidsplaneringen. Förslaget 

är start kl 10.00 på Lördag den 31/8 med diskussioner ang meriteringsregler.  

Kl 14.00 Hundaktiviteter med lite lydnad och linförighetsövningar (en light variant för 

Grönlandshund) 

Egen middag vid lämplig tid 



19.00 Föreläsning och bildvisning på restaurangen, ca 60 min. Hundprat och umgänge fram 

till 22.00 då hundarna ska in i bilar och boxar för natten. 

Söndag 1/9: 10.00-12.00 hundvisning av egna hundar och allmänt hundprat utifrån 

egenskaper odyl. 

12.00 avslut och hemfärd. 

Kostanden för klubben kommer att bli ca 1000 kr för hyran av lokal. 

Vi kan med fördel läsa meriteringsreglerna och maila synpunkter till Helen O innan träffen, vi 

bör även ta med oss ett eget exemplar då materialet är omfattande. 

7. Mötet avslutas och nästa telefonmöte blir i oktober. 

 

Datum   Datum 

Monika Hjelm  Helen Söderström 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

Datum 

 

Justerat av Lena Tano 


