
 
 

Protokoll från styrelsemöte rasklubben för grönlandshund 2017-05-03 

 
Deltagare: Reiné Taekema, Heléne Ouchterlony, Lena Tano, Carina Olsson, Elin Mattsson och Helén 

Söderström. 

 

1. Mötet öppnas. 

2. Val av sekreterare: Helén S 

3. Val av justeringsman: Lena Tano 

4. Föregående protokoll: en fråga återstår från föregående möte och det är att Helen S ska ta 

kontakt med hundstallet för att höra vad de hade för frågor gällande en omhändertagen 

grönlandshund.   

5. Ekonomi: Reine har skickat de ekonomiska handlingarna till styrelsen inför mötet. Vi kan 

konstatera att det inte är så många in-och utbetalningar den senaste tiden. En utgift som hänger 

kvar sedan hösten är betalningen av Helens flygresa i samband med arbetshelgen i augusti. 

Sofia Wallin bokade och betalade resan i samband med bokningen för representanterna från 

Övre norra, detta innebär att rasklubben för grönlandshund ska betala den utgiften till övre 

norra. Helén Skickar underlaget till Reine som färdigställer betalningen. 

6. Inkomna brev: Nya medlems mail har kommit, Helén går igenom dessa och ev nya 

medlemmar får välkomstbrevet skickat till sig. 

7. Hemsidan: Lennart A ska uppdatera hemsidan med bla foto där det saknas på 

styrelsemedlemmar och uppdatera valpförmedlare, där ska Monica Hjelms kontaktuppgifter 

finnas. 

Vi ska även skicka en liten summering till Lennart över vad vi i styrelsen arbetar med just nu 

så att medlemmarna kan se det på hemsidan. 

8. Möte med SPHK: Heléne O summerar det möte som hon varit på med SPHK (var både 

representant för oss och ekonomiansvarig) det protoollet finns på SPHK:s hemsida inom kort. 

9. Rasspecialen i Arboga helgen 16-17 september: Helén S kollar med Herrfallet hur länge vi 

kan ha stugorna prel bokade utan att de tar ut en avgift från oss. Vi ska göra klart inbjudan och 

den ska läggas ut på hemsidan och skickas till polarhunden inför manusstopet 19 maj. Helén S 

gör förslag som övriga ger respons på mailledes. 

Förutom utställningen på lördag så ska vi ha en kvällsaktivitet med start kl 18.00, föreläsning 

med vet Emmy Sundström ”Avel-arv-miljö och hälsa” blir inriktningen.  Rasklubben kommer 

att bjuda på fika och kvällen kommer även att innehålla frågestund och hundprat i allmänhet. 

Där kan vi förbereda lite frågor så kommer diskussionerna igång lite lättare. 

10. Arbetshelg: Vi i rasklubben ska ha en arbetshelg hemma hos Helén O och Frank den 17-18/6. 

Aktuella frågor att arbeta med är RAS-kompendiet, ny bilder till vepan som används vid den 

stora utställningen i Stockholm i december, där vi årligen samarbetar med de övriga 

rasklubbarna inom SPHK, Meriteringar säsongen 2017-2018, informationsspidning m. m. Vi 

gör en dagordning för helgen, ytterligare punkter kan mailas till Sofia. 

11. Övriga frågor: OBS manusstop den 19 maj, material till tidningen behövs och det behöver inte 

vara långa artiklar, vi måste jobba för en fortsatt trevlig tidning. 



 
Fråga ang utlandsmeritering/Internationellts brukschampionat: en mindre grupp där Linda 

Almqvist är sammankallande inom sphk ska kika på frågan om det är aktuellt att skapa en 

utlandsmeritering som skulle ha en lite högre dignitet än de meriteringar som vi har i 

dagsläget. Spontan reaktion från styrelsen är att då nedvärderar vi de meriteringar som vi 

arbetat fram sedan tidigare! Helén S tar kontakt med Linda och ger ett första svar att vi har de 

meiteringar som vi behöver i dagsläget. Frågan kommer att tas upp på våran  arbetshelg.  

12. Mötet avslutas och nästa möte blir arbetshelgen 17-18 juni 

 

 

 

 

Helén Söderström  Helén Söderström 

 

 

 

Ordförande    Dagens sekreterare 

 

 

Justerat av: 

 

 

 

Lena Tano 

   

 
 

 

 

 


