
SPHK rasklubb för Alaskan Malamute 
Styrelseprotokoll  Datum: 2014-06-11 Mötestyp: Skype 

Embe  

 

Sekreterare: Emelie Bengtsson 

Närvarande: Emelie Bengtsson, Christer Afseer, Daniel Kaar, Birgitta Karlgren (till och från), 
Sarah Thorsell  

Frånvarande: Torbjörn Tellström, Annelie Carlsson. 

1. Mötets öppnande 
Mötet förklaras öppnat. 
 

2. Val av sekreterare och justerare 
Till sekreterare väljs Emelie och till justerare Sarah. 
 

3. Föregående protokoll 
Inget att tillägga.  
 

4. Rapporter 
Rapport från aktivitetshelg i Sörsjön. Det var ca 10 deltagare med på aktiviteten. Det 
här var första försöket till att ha en vårträff. Intrycket var att det var trevlig träff. 
Arrangemanget behöver nog arbetas in lite mer och annonseras tidigare och större. Vi 
ämnar att fortsätta med en sommaraktivitet nästa år.  
 
Meriteringsgruppen skall ha ett möte i nästa vecka. Sphk vill ha ett förslag till höstens 
medlemsmöte och som kan beslutas om på årsmötet 2015. Ett förslag skall publiceras i 
höstens polarhund för att sedan diskuteras på forumet och på medlemsmötet på 
specialen.  

 
5. Björnrundan 

Tobbe håller i detta arrangemang. Han kunde inte vara med på detta möte pga problem 
med uppkopplingen. Malamuteklubben driver arrangemanget själva i år. Ligger i 
anslutning till Boot Camp. Till kvällen planeras grillning där deltagarna tar med sig 
mat och vi håller grillarna vid liv. Birgitta hjälper till med matlagning. Tobbe 
publicerar annonsen på hemsidan när den är klar. Christer, Daniel, Tobbe, Sarah, 
Emelie, Birgitta planerar att vara med.  
 

6. Boot camp 
I dagsläget är ett av Boot Campen bokade med betalda deltagare. Då vi hade ett stort 
antal anmälningar har vi bokat två Boot Camp. De som ännu inte har betalat ska få en 
påminnelse. Vi behöver marknadsföra arrangemanget hos övriga rasklubbar. Detta är 
en unik chans för både nybörjare och de med stor erfarenhet av hundkörning att få ta 
del av föredragshållarnas gedigna kunskap och få en intensivkurs i hundkörning.  
Vi ska sy upp band till kursen, Christer kollar på detta med Rose-Marie. 
Föredragshållarnas transport från Arlanda till Nornäs behöver organiseras. Daniel kan 
ev. köra dem upp till Nornäs.  
 

7. Malamutespecialen 
Birgitta hjälper till med spons. och hon kollar även med Gabriella Nordegren. Daniel 
har god kontakt med lupus och kan ev. få hjälp med spons. därifrån.  
Ingår det ett rum i priset?  
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Birgitta hjälper till med fika och lunch på fredagen.  
Avelsrådet får 2,5 h och malamutens historia får 2,5 h.  
 

8. Övrigt 
Malamuteveckan. Christer har kollat med näsfjället. Det är inte ett alternativ. Christer 
kollar med grövelsjön, både stf och ett annat boende. Vi fortsätter med att ha det v.6 
pga prisläget. Birgitta kommer tillsammans med någon mer ev att ta detta projekt. Vi 
planerar att ha meritering i samband med detta!  
 
Klubben kommer även att arrangera snöträffen där vi kommer att hålla meritering.  
 
Vi avvaktar distriktens planer för meriteringar 2015 och öppnar även för övriga 
ansökningar att hålla meritering för alaskan malamute.  
 
Klubbens beslutar att ersätta Christer för två Malamute Annual som han tog med som 
pris till Nornäsdraget. 
 
Vi behöver sätta riktlinjer för hur sponsorer skall marknadsföras och riktlinjer. Vi tar 
upp det på kommande möte.  

 
9. Mötet avslutas 

Christer avslutar mötet.  
 
 


