
Protokoll fört vid SPHK Gävle Dalas styrelsemöte 170520 

Plats Hos Jessica och Kim Cerny 

Närvarande: Malin Sundin, Ann Tigerstrand, Peter Tigerstrand, Kim Cerny, Jessica Cerny, 
Karin Lundwall och Krister Mattsson. 

§17. Ordförande Krister hälsar alla välkomna och förklararar mötet öppnat. 

§18. Justerare: Peter Tigerstrand, Kim Cerny 

§19. Föregående protokoll: Ann läser upp från föregående protokoll, inget att tillägga från 
föregående protokoll. 

§20. Ekonomisk rapport: På kontot finns i dagsläget 65056,76 kr.                                            
SM Nornäs gick med vinst och vinsten fördelas lika mellan SPHK GD och Vildmarkens 
draghundsklubb. 

§21. SDSF: Malin informerar från SDSF, Malin är elitansvarig i SDSF.                        
Arbetshelgen är preliminärt planerad till 19-20 augusti. Kort info ges om WSA. 

§22. Hemsida/ face Book: Sidan hålls levande, vi uppmanas att fortsätta att skicka in artiklar. 

§23. Ungdomsprojekt/ Grönt kort: Inga sökande i dagsläget från ungdomar som önskar 
anmälningsavgift betald från GD. Info om ungdomsprojekt kommer att skickas in till 
Polarhunden. Malin skickar in detta.                                                                                                 
Två personer är anmälda för att gå grönt kort/instruktörs utbildning 10-11 juni. Styrelsen har 
beslutat att detta är ok. För att bli instruktör ska personen vara erfaren och ha utfört drag med 
hund i tillräcklig omfattning. 

§24a. Utställningar: Alfta 8 juli. Vi går igenom vad som är klart i planeringen och vad som 
är kvar. Arbetsuppgifter fördelas. Två domare behövs till utställningen, en domare är bokad 
och en till ska bokas. Malin och Karin bokar domare. Ringsekreterare är klara till utställning. 
Nummerlappar måste införskaffas, Jessica ser över detta. 

§24b. Utställning Orsa 2018: Domare till utställning är klar. Sony Ström kommer döma 
Alaskan Malamute, Samojed och Sibirian Husky. Christina Bjerstedt dömer Grönlandshund.  

§24c. Utställning 2019: Krister ska kolla med Grönlandsklubben om en eventuell 
dubbelutställning. Planering för plats har påbörjats för att kunna anmäla in när 
anmälningsdatum kommit ut. Jessica ska se över möjlighet att vara på skidanläggning i 
Kungsberget. 

§25. Aktiviteter: Förslag på aktiviteter/kalender.                                                                        
3-5 juni-17 vandring Finnskogsleden.                                                                                
Fredag innan utställning i Alfta träffas den som vill i Frostkilen med tältmöjlighet i Voxna/ 
Frostkilen. Utställning Alfta 8 juli.                         
Arbetshelg SPHK och SDSF är i augusti.                    



Fjällvandring Njupeskär 9-10 augusti.                       
Föreläsning om träningsupplägg av Malin Sundin ev. 21-22 oktober.               
Tävling 2-spann släde och skidor på Koppången ska fundera vidare på datum.          
Februari Fäboddraget på Koppången.                 
April 2018 Meriteringstillfälle Koppången.                                                                            
2018 Utställning Orsa då även årsmöte kommer att vara i samband med utställning.    
Styrelsen är enig att förslag till aktiviteter är intressanta och vidare planering kommer fortlöpa 
framöver. Inbjudan till aktiviteter kommer ut närmare på hemsidan, Polarhunden, facebook.         

§26. Koppången: Spårmarkeringar blir klara i vinter. Spår karta finns men ska göras i ny 
version. Karin ser över detta. Informationsskylt ska göras, Malin skriver ihop informationen. 
Bra om det finns med då angivna stakeout platser för att underlätta om flera ekipage är på 
Koppången samtidigt.                        
Det skulle behöva fyllas på med mer grus på parkeringen, Malin ser över möjlighet för detta. 

§27. Inköp: Spårsladd flyttas fram till nästa möte.                      
Ett bord och 2 stolar bör införskaffas till utställningsfält, styrelsen beslutar att det är ok. 
Ann/Peter ser över detta. 

§28. Sammanställning av beslut:                 
Malin skickar in info om ungdomsprojekt till Polarhunden.                           
Malin och Karin bokar en domare till utställning i Alfta.                                                    
Krister ska kolla med Grönlandshundklubben om en ev. dubbelutställning.           
Jessica ser över möjlighet att vara på skidanläggning Kungsberget utställning 2019.         
Karin försöker göra en ny version av spår karta till Koppången.              
Malin skriver ihop en information till en skylt som ska sitta i Koppången. Ann och Peter 
införskaffar ett bord och 2 stolar till utställnings tält.               
Jessica  införskaffar nummerlappar till utställning Alfta. 

§29. Nästa styrelsemöte: 170618 kl.10.00 Telefonmöte. 

 

Ordförande:                                                                  Justerare: 

Krister Mattsson                                                             Peter Tigerstrand    

………………………………..                                     ……………………………..  

 

Sekreterare:                                                                  Justerare: 

Ann Tigerstrand                 Kim Cerny 

………………………………...            ………………………………       

 


