
Styrelsemöte rasklubben för Grönlandshund 20100825 

Närvarande: Harriet Svensson, Malin Aspaas, Michael Schmidt-Nägel, Evert 

Larsson, Nicole Schwarz och Monica Hjelm. 

1. Mötet öppnas. Vice ordförande Malin öppnar mötet. 

 2. Val av justerare. Till justerare väljer vi Evert. 

 3.Godkännande av dagordningen. Den blir godkänd. 

 4.Genomgång av föregående mötesprotokoll. Inget speciellt att notera.  

 5. Höstträffen i Kärringforsen/Ansvarsområden/Vilka kommer. Tyvärr är det 

endast Evert från styrelsen som kan närvara på träffen, så han får i uppgift att kontakta 

några av de som är anmälda, för att delegera ut uppgifter, så som markering av banan, 

tidtagare, ved/eldansvarig, ansvarig för vägning och mätning av hundarna, om det ens 

ska göras vid så lågt deltagarantal.  

6. Upptaktträffen i Sörtjärn 3-4-5- dec. Sista anmälningsdag 12/11 till Evert. Vi 

kommer köra Grönlandslöpet, en tävling på ca 10-13 km, och Evert ska ordna 

alternativa banor för både barmark och snö så vi har garderat oss. Malin och Evert blir 

ansvariga för spårpreparering om snön kommit. Ev. kan löpet förläggas till 

Nederhögens spår, som ligger ca en mil därifrån. Det är inte helt klart ännu om 

boende under träffen, ifall det blir tält eller vandrarhem. 

 7. Åsikter om Nederhögen v 3 av inkommande förslag från Leif Olsson -i 

korthet. Grönlandshundsmästerskapet. Det verkar som vi måste ha veterinär på 

meriterings provet, Harriet ska kontakta en veterinär om hon kan ställa upp till bra 

pris . Sofia sköter kontakten med Leif och börjar nu med att lämna  besked att 

träffen  blir av. Tillägg: Harriet kontaktar senare SPHK´s ordförande Per Agefelt ang. 

tävlingsveterinär. Enligt honom ska tävlingen/provet räknas som 2 heat, där varje är 

30 km, vilket betyder att vi inte kommer upp till gränsen 40 km som räknas som 

medeldistans. I och med det finns heller inte kravet på veterinär. Han lovar att 

kontakta jordbruksverket igen för säkerhets skull, men vi kan förmodligen räkna med 

att slippa undan utan veterinär. Harriet kontaktar även samojed- och alaskan 

malamuteklubben och inbjuder dom till meriteringstillfället.  

8. Övriga frågor.  

9. Nästa styrelsemöte. 7 oktober, kl 20 

10. Mötet avslutas. 
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