
Protokoll från grönlandshundsklubbens telefonmöte 2014-05-13. 

Deltagare: Lennart Andersson, Nicole Schwartz, Reine Taekema, Monika Hjelm, Lena Tano 

Helene Ouchterlony, Eva Johansson och Helen Söderström. 

§1 Dagordningen godkännes. 

§2a Val av justeringsman: Eva Johansson. 

§2b Föregående mötesprotokoll, inget nytt, protokollet kan läggas till handlingarna. 

§3 Ekonomi-finasiell översikt: Räkenskaperna pågår, vi får en översikt skickat till oss så snart 

det går.  

§4 Avelsrådet: Helene söker efter tidigare rekommendationer och vi har en diskussion 

gällande hur viktigt arbetet är med avelsfrågor statistik och resultat och att det ligger ett 

ansvar hos oss alla. Vi i styrelsen bör aktivt försöka hitta personer som är intresserade i 

frågan för att avelsrådets arbete ska underlättas. Eva kollar med Maria Wiklund om ev 

intresse för frågan. 

§5 Rapport från möte om revideringen av meriteringsreglerna. Lena ger oss en summering 

från mötet där diskussionen blivit begränsad pga att alla inte fått ut materialet. En befogad 

fråga som diskuteras är vad vill man utvärdera med sina hundar? Det planeras ett möte i 

Ånnaboda.  Särskilt viktigt är det med de gemensamma mötena där chansen för samarbete 

som ger resultat mellan Samojed, Alaskan Malamute och grönladshundsklubben borde vara 

genomförbar, i första hand för Nordisk stil. 

§6 Rapport från styrelsemöte med SPHK. Lennart ger oss en summering och en fråga som 

varit aktuell från bla grönlandshundsklubben är att vid import av vuxen hund så finns det 

inte med ngn information om tidigare valpkullar. SPHK kommer att skicka en motion i frågan 

till SKK, kennelfullmäktige. 

§7 Säsongsavslutningen i Grövelsjön: Helgen hade varit toppen på alla sätt och vis med goda 

förhållanden för förare och hundar. Det var bra att antalet deltagare/mängden hundar inte 

blev alltför stor med tanke på att stugan låg nära privata fritidshus och våra gemensamma 

träffar innebär alltid en viss mängd hundljud. En liten diskussion/fundering dyker redan upp 

inför nästa år och säsongsavslutning, var kan vara lämpligt då? 

§8 Höstmöte 29-31/8-14. Platsen blir Hamra med samma boendemöjligheter som 

föregående år, samt att vi kommer att få tillgång till bystugan nere vid Hemsjön. Diskussion 

gällande innehåll för helgen, där vi är överens om att vi vill ha medlemsmöte, uteaktiviteter 

med trivsel och möjligen även att återuppta ”mäta och väga” hundarna. Det är flertalet år 

sedan det gjordes i samband med någon träff och det finns ett värde i att ha de uppgifterna 

om våra hundar.  



§9 Arbetshelg i Hamra 27-29/6 -14. Förslaget framkom vid förra mötet, vid dagens möte 

fattar vi beslut i att vi har en arbetshelg i Hamra på föreslagen helg. Aktuella ärenden att 

diskutera på arbetshelg är bla deltagande i mässor, vilka?, rekrytering av nya medlemmar, 

hur?  arbete med meriteringsreglerna m.m Vilka kommer till mötet? Diskussion gällande 

flygmöjligheter, transporter o dyl. Helen S och Lena fundera på ”hur”, återkommer med 

besked till övriga styrelsen. 

§10 Medlemsmatrikeln: Lennart har gjort en tydlig förteckning över aktuellt medlemsantal, 

styrelsen har fått matrikeln skickat till sig via mail och vi kan konstatera att vi har en stor 

uppgift i att rekrytera nya grönlandshundsägare och göra reklam för vår hundras. I dagsläget 

är det som bäst ca 80 medlemmar. 

§11 Artiklar till tidningen: Monika tar upp frågan för att belysa att det måste in fler artiklar 

till polarhunden om grönlandshunden/hundar. Vi beslutar att Monika tar kontakt med Kari-

Mette för att fråga om hon är intresserad att skriva fler artiklar till polarhunden. Vi påtalar 

även att vi övriga kan/bör skriva till tidningen och att det behöverinte vara så kravstort med 

viktigt att fokusera på grönlandshunden och aktiviteter kring det. Vi kan också tänka på att 

skicka artiklar till andra tidningar ex Utemagasinet, STF o dyl.  

Lennart skickar in rättelse på ordförande i styrelsen inför nästa manusstop som är fredag 

23/5-14.  

§12 Prismuggar: Lennart har kontrollerat möjligheten till att beställa prismuggar. Vi beslutar 

att köpa in 50 muggar från lasertryck med den logga som Kari-Mette gjort tidigare, pris 1878 

kr. 

§13 Klubbtröjor: Helene O har beställt en prov T-shirt från vistaprint. Helene provar att 

tvätta den först innan vi fattar beslut i frågan. Förslag på vit tröja med blått tryck och att vi 

beställer 50 st. Förslag på storlekar? Av erfarenhet så går de större storlekarna åt först. 

§14 Deltagande i SKK:s 125 års jubileum: Jubileet kommer att vara i samband med Stora 

Stockholms utställning. Det är en möjlighet att visa användbarheten i rasen, inget beslut 

fattas i frågan. Helene O vidarebefordrar ev info som kan komma i frågan, vi avvaktar så 

länge. 

§14 b. Hemsidan: hela SPHK kommer att få nya hemsidor där tanken är att få en helhet. 

David Erman som arbetar mest med frågan kommer att ge en presentation av arbetet på 

årsmötet i Ånnaboda. På vår hemsida ligger saker och ting utspritt och inte helt logiskt, 

Helene O ser över hemsidan och kommer att komma med förslag på hur vi kan samla ihop 

informationen. Kennart tar kontakt med Pernilla för att höra vad hon har fått för information 

gällande hemsidorna. 

§15 Nästa möte: det blir arbetshelgen i Hamra. 

 



Lennart Andersson    Helen Söderström 

 

Ordförande     Sekreterare 

 

Justerat av: 

 Eva Johansson  

 


