
 
 

Protokoll för styrelsemöte rasklubben för Grönlandshund 2017-11-07 

Kl 20:30 – 21:30 

§1Mötet öppnas, närvarande Helen Söderström, Reinè Taekema, Elin Mattson 

samt Lena Tano. 

§2 Val av sekreterare beslut om Sofia Wallin 

§3 Val av protokolljusterare Reinè Taekema 

§4 Föregående protokoll uppläses av ordförande Helen Söderström, där vi bland 

annat beslutade att vi skulle fortsätta diskussionen om efterregistrering av en 

grönlandshund tik under detta möte och att beslut skulle tas ikväll. 

§5 Ekonomi ser fortsatt god ut. 

§6 Inkomna brev har varit till mestadels korrespondens mellan sekreterare Sofia 

och arrangörerna för Beaver trap trail. Utöver detta har Helen Söderström fått ett 

mejl angående en förfrågan om WM kval under vår vinterträff i Hamra.  

§7 Gällande My dog 2017 står styrelsen fast vid tidigare beslut om att 

grönlandshundklubben inte ska ha en rasmonter under detta evenemang. Vi tar 

med oss denna diskussion och ser över möjligheten att ha en rasmonter på my 

dog 2018. 

§8 Förfrågan om kvalificeringstillfälle för WSA VM i Hamra har som tidigare 

nämnts inkommit via mejl till styrelsen för grönlandshund. Det finns en del 

funderingar kring regelverk, klasser och dylikt som saknas för att kunna ta 

beslut beträffande detta. Styrelsen beslutar att Helen Söderström får tar upp 

dessa frågor under arbetshelgen med SPHK centralstyrelse och beslut tas efter 

det beroende på hur mycket mer jobb som tillfaller grönlandhundklubben. 

§9 I arbetet för att komma till beslut angående efterregistrering av grönlandhund 

tiken har alla faktorer tagits i beaktning, styrelsen har diskuterat vid fyra 

mötestillfällen och även haft kontakt med SKK, träffat hunden samt lyssnat till 

andra utomstående kunniga för råd och rön innan beslut tagits. Beslutet var 

delad men avslutades med ett nej angående efterregistrering av denna 

grönlandshund.   



 
§10 Stora Stockholms hundmässa är på ingående. Det mesta ska vara klart för 

grönlandshundklubben, vi har ”personal” samt hundar som kan vistas i 

rasmonter klara. 

§11 Meriteringstrillfällen 2018: 

 Hamra, 

Beaver Trap Trail 

Koppången,  

Mamalmuteveckan 

§12 Meriteringsansvarige Lena Tano vill avgå, beslut om efterträdare blir Sofia 

Wallin. Vi tar även med oss detta till årsmötet och ser över intresset för posten 

meriteringsansvarig. Det kanske finns någon annan som är intresserad? 

§13 Inga övriga frågor. 

Nästa möte kl 20.00 den ?? När var det? 

Välkomna /Sofia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


