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Protokoll från telefonmöte med rasklubben för grönlandshund 2015-03-17

Deltagare: Lennart Andersson, Nicole Schwartz, Reine Taekema, Monica Hjelm, Hdlöne

Ouchterlony, Hel6n Söderström och inbjuden till mötet för genomgång av $4 är Karin Olsson.

$1 Dagordningen för mötet godkännes.

$2Val av justeringsman: Hdlöne Ouchterlony.

$3 Föregående protokoll ar godkänt och finns på hemsidan, även årsmötesprotokollet är

godkänt. Sekreteraren ska skicka protokollen till övriga styrelsemedlemmar efter justering

även om det finns att låsa på hemsidan.

$4 Genomgång av styrelsens lorslag gällande nya meriteringsregler, sekreteraren for

anteckningar och efter justering av Karin Olsson och Lennart Andersson är dessa

kommentarer och forslag till andringar vad gäller nya meriteringsregler skickat till SPHK

centralt, Karina Andreasen och Jan-Olof Högström.

$5 Ekonomi. Styrelsen har fått skickat till sig den ekonomiska översikten. Vinterträffen i
Hamra gick med vinst, ca 9000 kr, det såldes T-shirts för 1400 kr och det som återstår är en

utgift for skoterkörning for Anders Larsson och Gösta Karlberg.

$6 Rapport från avelsrådet: de arbetar med att tafram och analysera barn-barns statistik. Det

finns funderingar gållande den avelsrådsutbildning som SKK tillhandahåller, kan det vara

aktuellt att gä den? Hdlöne O flaggar for hanhundslistan på hemsidan och att fler hanhundar

bör finnas på den listan. Avelsrådet kommer att skicka in material till nästa nummer av

polarhunden.

$7 Hemsidan: nu finns det lankat till Miriam Taekemas hemsida och bilder från Hamra 2015

finns på hemsidan via hennes länk.

$8 Arbetshelg sommaren 2015? Styrelsen beslutar att inte ha någon arbetshelg i juni. I
dagsläget är nåsta stora arrangemang utställningen i augusti men vi har inte nägra andra större

arbeten/årenden att ta hand om i dagsläget.

$9 Höstträffoch officiellutställning i Herrfallet 29 augusti2015. Utställningen blir på

lördagen och vi planerar for att hela utställningen år fiirdig vid 14.00 tiden. Under em och

kväll ska vi ha medlemsträffmed trivsel.

$10 Specialklubbsutställning 20L7 planerar vi for attha 5 augusti. Då protokollet skrivs är

datumet ändrat till 16 september 2017.

$11 Ovriga frågor: Lennart har fixat så att det nu går att beställa skyltar for "Djurtransport".

Vi kan använda bilden-ras loggan till de skyltarna.

$12 Nästa möte planeras till 5 maj kl 19.00.
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