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Protokoll från styrelsemöte med rasklubben för grönlandshund 2019-03-05. 

Deltagare: Hélène Ouchterlony, Boel Malmström, Carina Olsson och Helen Söderström 

§1. Mötet öppnas 

§2. Val av sekreterare: Helen Söderström. 

§3. Val av justerare: Hélène Ouchterlony. 

§4. Ekonomi: Kassören kan ej delta vid dagens möte, styrelsen hade en utförlig 

genomgång av ekonomin vid föregående styrelsemöte. 

§5. Inkommen post: SPHK har kallat både rasklubbar och distrikt till styrelsemöte på 

Brobygård för att bla diskutera organisationen och aktuella åtgärder för att klara 

verksamheterna. Hélène O och Carina kan gå på mötet som representanter för 

valberedning (Hélène O) och rasklubben (Carina). 

§6. Kommande aktiviteter: 6A Styrelsen beslutar att vi ska ha en arbetshelg 2019-06-01-

2019-06-02 hemma hos Hélène O. 

§6B Rasspecialen 2019- 09-15, ett samarrangemang med distriktet Gävle Dala som har 

SPHK utställning dagen före: Helen S tar kontakt med Gävle-Dala både för att diskutera 

annonsering och gemensam aktivitet. 

§7. Efterregistrering av grönlandshundar: Styrelsen har fått en skriftlig förfrågan på 

efterregistrering av två kullar med grönlandshundar. Styrelsen går igenom rutinen för 

efterregistrering och beslutar att Helen S tar kontakt med SKK i frågan. 



 2 april 2019 

 

SPHK  Grönlandshund 

Namn 
 

Gata 

xxx xx Ort 
  

www.gronlandshund.sphk.se 

§8. Övriga frågor 

Annonsstopp till polarhunden 2019-03-15, Hélène O skicka in en annons för rasspecialen. 

Synpunkter på hemsidan kan lämnas till Lennart A, han har även delgett oss tankar ang 

nya hemsidan. Beslut att vi bjuder in Lennart till nästa möte för diskussion ang hemsidan.  

Revidering av meriteringsreglerna: Arbete ska påbörjas och rasklubbarna ska bifoga 

sammanfattande synpunkter på nuvarande meriteringsregler till SPHK och styrelsemötet 

2019-04-14. Vid nästa styrelsemöte kommer denna fråga att beredas utrymme. 

Motion till SPHK årsmöte: Rasklubben har sedan tidigare beslutat att skriva en motion ang 

rasklubbar och distriktens uppdrag att arrangera meriteringar. I nuvarande stadgar står det 

beskrivet att distrikten ska erbjuda meriteringar, detta har vi som rasklubb synpunkter på. 

Helen S gör ett utkast på motionen till övriga i styrelsen. 

§9 Tid för nästa styrelsemöte: 2019-04 -02 kl 20.30 

 

Ordförande och sekreterare vid dagens möte 

 

Helén Söderström 

Justerat av 

 Hélène Ouchterlony  


