
 
 

 

Verksamhetsberättelse 2016 

 

Svenska Polarhundklubbens rasklubb för grönlandshund avger följande verksamhetsberättelse 

för verksamhetsåret 2016. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Ordförande  Helen Söderström 

Ledamot Lena Tano     

Ledamot Sofia Wallin 

Kassör                     Reinè Taekema 

Styrelseledamot       Hélène Ouchterlony 

Styrelsesuppleant     Eva Johansson 

Styrelsesuppleant     Daniel Andersson 

Revisor             Frank Ouchterlony 

Revisorsuppleant      Jan-Olof Högström 

 

Övriga funktionärer: 

Avelsrådet Maria Lütken 

 Hélène Ouchterlony 

 Maria Wiklund 

Valpförmedling Maria Lütken 

& omplcering    

Meriterings- Lena Tano 

sekreterare 

Utställningar  Hélène Ouchterlony 

Kontaktperson i Hélène Ouchterlony 

domarfrågor 

Valberedning Jessica Dönstedt 

SPHK:s  Ulla Lindroth Andersson 

valberedning 

Materialförvaltare Ulla Lindroth Andersson 

Webbredaktör Lennart Andersson 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. Dessa har genomförts som telefonmöten. 

Vid dessa möten har det diskuterats och planerats/förberetts för kommande aktiviteter, en hel 

del har även handlat om de kommande meriteringsreglerna. Förutom detta har det varit ett 

långt arbete med många diskussioner angående vårt avelsråd, om hur vi kan hålla det levande 

samt ha dess arbete fördelat på fler personer, så att det inte blir för tungrott. Kontakt togs 

bland annat med nuvarande avelsråd, samt har alla i styrelsen med alla styrelsefunktioner fått 

uttrycka sina tankar kring detta. Efter en lång process har det tagits beslut om att avelsrådets 

arbete ska ligga på styrelsen eftersom det är vårt primära uppdrag att arbeta för vår ras enligt 

klubbens stadgar och att det då finns fler att fördela arbetet på. Valpförmedligen däremot står 

kvar som den gjort tidigare.  

 

Vi har även planlagt för en större höstträff i samband med nästkommande specialutställning 

som sker 2017.  

 

Rasklubben har under året fortsatt och slutfört arbetet med den revidering av 

meriteringsreglerna som skall genomföras 2017. 

 

Rasklubben hade årsmöte och meriteringarna, DP 60 och DP 10 i Hamra i Januari den 15-

17/2016. Vid årsmötet deltog 18 personer.   

 

En säsongsavslutning genomfördes tillsammans med Norsk Polarhundklubbs avelsråd för 

grönlandshund i Johnsgård, Norge.  

 

Vidare fick höstträffen som var planerad ställas in pga tidspressen med utförandet av denna 

aktivitet, så då tog styrelsen kontakt med alaskan malamute klubben, en förfrågan gick ut till 

dem om att få vara med på deras höstträff i Nornäs, den så kallade Björnrundan. Detta var ok 

så grönlandshunds medlemmar hänvisades till denna träff.   

 

Rasklubben deltog i december, tillsammans med SPHK:s övriga rasklubbar, vid Stockholms 

hundmässa i Älvsjö. 

 

 

 


