
  

Styrelsemöte rasklubben för Grönlandshund 2010-10-07 
 

Närvarande: Harriet Svensson, Evert Larsson, Monica Hjelm, Michael Schmidt-Nägel och Ni-
cole Schwarz. 

 

1. Mötet öppnas 
  

2. Val av justerare. Till justerare väljs Michael.  
  

3. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkänns. 
  
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll. Harriet har kontaktat Per Agefelt om 
veterinärkravet men ännu inte fått något svar. Evert har en del om upptaktsträffen, kommer i 
egen punkt.  
 
5. Resultat från höstträffen. Det kom få deltagare, men det var trevligt och vädret var 
bra. Barmarksrejset hölls som vanligt. Vägning av hundar blev gjort, men inga resultat har 
inkommit till styrelsen. 
  
6. Upptaktsträffen i Sörtjärn 3-4-5- DEC, är allt klart? Vad behöver göras mer? 
Evert har kollat upp Sörtjärn med boendet och det blir bara tältboende och vi har tyvärr ing-
en lokal att hålla till och umgås i. Evert ska kontakta Samuel på vildmarkscentret i Nederhö-
gen ifall träffen ev. kan flyttas dit istället. Evert kan ej närvara på träffen, så det blir Malin 
som är spåransvarig om träffen blir i Sörtjärn. Monica har Hamra som förslag på alternativ 
plats, där finns ev. en skola att bo primitivt i, hon ska kolla upp det hela. Om det blir i Hamra 
är Monica och Kent spåransvariga. 
  

7. Nederhögen v 3: Vi beslutar om följande ansvarsområden inför/under träffen: Kolla upp 
pris på boende – Evert. Tävlingsledare – Sofia. Meriteringsansvarig – Harriet. Spåransvarig 
Evert och Leif. Ansvarig för årsmötets iordningställande och genomförande – Malin. Anmä-
lansansvarig för boende samt tävling – Sofia. Funktionärer som ansvarar för start och mål, 
tidtagning, vägning mm. – Monica, och hon får själv samla ihop fler som hjälper henne. Mid-
dagsansvarig - vi kör knytkalas istället. Grill- och kolbulleansvarig – Michael. Någon som tar 
hand om pengarna för tävling och boende – Vi frågar Ulla L ifall hon kommer på träffen. 
Godkännande av annons. Annonsen måste redigeras och det blir Sofias ansvar. Och då ber vi 
att hon även mailar ut den till rasklubbar och Norsk Polarhundklubb samt Polarhunden och 
Polarposten, ev. Danmarks klubb och andra tidningar också.  
  

8. Utställning 2013, ska vi ha en då? Vi har tidigare bestämt att vi ska ha en vartannat 
år, ojämna år. Datum/platsförslag: söndag 4 augusti i Orsa tillsvidare, går att ändra senare 
men måste vara inne senast sista oktober till utställningssekreteraren. Styrelsen vill ändra 
datumet till senare i augusti, bara det inte krockar med andra arrangemang. 
 
9. Klubbrepresentant behövs till SPHKs styrelsemöte i Svartnäs, Falun 13/11. Mo-
nika åker och deltar. 
  

10. Övriga frågor  
Raskompendiet. Hur ska det synas? Frågan togs upp på höstträffen om det ska finnas på 
internet för nedladdning, det blir då gratis, eller om klubben bara ska ha upptryckta ex till 



försäljning. Hur många exemplar finns det? Vilken kostad för tryck och pris vid ev. försälj-
ning? Vi beslutar att frågan får tas upp på årsmötet. 
Chipavläsare. Evert undrar om chipavläsaren Nicole skulle ordna. Hon har kollat upp och hit-
tat en läsare, ska maila annons på den till oss så vi fattar beslut om vi vill ha den. Sofia och 
Michael får fatta beslut om övre prisgräns. 
  

11. Nästa styrelsemöte. Det blir 17 november kl 19.00 
 
12. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
Sekreterare Harriet Svensson Justerare Michael Schmidt-Nägel 


