
Styrelsemöte rasklubben för grönlandshund 20100203 
Deltagande: Sofia Christensen, Harriet Svensson, Malin Aspaas, Evert Larsson, Monika 

Hjelm och Nicole Schwarz. 

 

1. Mötet öppnas. 

 

2. Val av justerare : Till justerare väljs Nicole Schwarz. 

 

3. Godkännande av dagordning : Dagordningen godkänns. 

 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll : Ok, rasfoldern blir en egen punkt. 

 

5. Klubbens ekonomi : Vi har en enkel genomgång och inget speciellt finns att notera. 

 

6. Vinterträffen 2010, uppdatering : 15 ifyllda enkäter om helgen har kommit in och 

det är mestadels positivt. Alla var nöjda med mat, fina spår och allmän trivsel. 

Önskemål om mera djupgående på föredrag, nu blev det mer skrap på ytan och väldigt 

brett i ämnet. Ska vi ha föredrag på kommande träffar? Det får vi fundera över. Någon 

inkom med förslag om meriteringskörning torsdag och fredag, och traditionell träff 

med kort löp lördag och söndag på nästa träff. Mindre positiva synpunkter var att 

några tyckte det var dåligt markerade spår på de korta banorna, någon ville inte att folk 

skulle få köra i motionssyfte under meriteringstiden utan vänta till efter provet, för att 

inte störa de tävlande. Vi tar till oss allt och försöker göra nästa träff ännu bättre. 

 

7. Domarkonferensen 2010 – RAS och Raskompendiet : Hundar till konferensen är 

ordnade, Kari-Mette har listan över vilka som ska visas. Sofia inväntar samtal från 

SKK ang. ändring i raskompendiet, och hon ska kolla med Helene Oy om tryckningen 

inför domarkonferensen, om vi ska stå för tryckningskostnaden själv eller vad som 

gäller. Evert har kollat tryckerier och som exempel har ett tryckeri kostnaden för 

färgtryck 5 kr/sida=10 kr/papper eller svartvitt 80 öre/sida=1,60 kr/papper i A4-

format. Vi kollar vidare om vi kan hitta ännu billigare alternativ. 

 

8. Utställning 2010 : Utställningskommittén har beslutat att ställa in utställningen i år 

och i fortsättningen ha vartannat år. Det är mycket jobb bakom och kanske blir det 

även större intresse från utställarnas sida om det bara är vartannat år. Vi har en idé om 

att i framtiden kunna ha ett arrangemang med norska avelsrådet för grönlandshund, ett 

stort arrangemang med både utställning och dragmeritering och med möjlighet att 

kunna vinna både svenskt och norskt cert, och kunna avlägga både svenskt och norskt 

meriteringsprov. Vi tar med idén till vårträffen i Johnsgård. 
 

9. Övriga frågor :  

            Rasfolder. Monica har pratat med Kari-Mette och hon har lovat att fixa foldern. Hon  

            ska få en dator av Evert att ha till det arbetet. Harriet ska skriva en ansökan till  

            aktivitetsfonden om ett bidrag på hälften av kostnaden, som vi har tänkt ska bli max  

            5000:-. Evert ska kolla vilket tryckeri alaskan malamuteklubben tryckte sin rasfolder i,  

            dom fick bra pris. 

Uppdragslistan. Vi gör en uppdatering och alla får den nya listan. 

Länk på hemsidan. Lägg in en sponsorlänk på hemsidan som fattas. 



Våra mailadresser. Jag och Sofia använder våra privata mailer i fortsättning, kommer 

lägga ner våra ordförande- och sekreterarmail då vi tycker dom kontona är krångliga at 

hålla på med. Avvecklar dom eftersom. 

 

10. Nästa styrelsemöte : 16:e mars kl 20.00. 

 

11. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

Ordförande Sofia Christensen Sekreterare Harriet Svensson 

 

 

 

 

Justerare Nicole Schwarz 
 


