
 
 

Protokoll från grönlandshundsklubbens styrelsemöte 2015-01-08. 

 

Deltagare: Lennart Andersson, Monika Hjelm, Reine Taekema, Lena Tano och 

Helen Söderström. 

§1 Dagordningen godkänd. 

§2 Val av justeringsman: Lena Tano.   

I samband med frågan så kom ett förslag från Monika att vi gör en lista på oss i 

styrelsen så att uppdraget att justera protokoll får en bättre spridning. Lennart tar 

på sig att göra listan. 

§3 Föregående mötesprotokoll justeras med att lägga till Eva Johansson som 

mötesdeltagare samt att avelsrådets arbete med hanhundslistan finns tillgänglig 

på hemsidan. 

§4Ekonomi: Reine har skickat en finansiell översikt till alla i styrelsen. Vi har i 

dagsläget 41 400 kr och 1800 kr i kassan. Reine kommer att ta hjälp med 

utformningen av balansräkning inför årsmötet. 

§5 Dagordningen som Lennart gjort till årsmötet i Hamra godkänd av styrelsen. 

§6 Förslaget på verksamhetsberättelsen godkännes, Lennart gör ett par 

justeringar innan de läggs ut på hemsidan. 

§7 Förslaget på verksamhetsplan för 2015 godkänd. 

§8Förslag på rambudget, Reine går igenom förslaget över kostander och intäkter 

som kommer att vara aktuella, styrelsen godkänner förslaget.  Vi kommer att ha 

en specialutställning under 2015 och ev kostader för det kan Reine kontrollera 

med 2013 års utfall för att få en riktning på kostaderna. 

§9 Motioner till årsmötet, inga motioner har inkommit. 

§10 Höstmöte och specialutställning för grönlandshund 2015, Herrfallet. 

Annons kommer att finnas i första och andra numret av polarhunden. 

§11 Utställning och höstmöte 2017, för att säkra upp att vi gjort ansökan i tid så 

kommer Helene Ouchterlony att kontrollera ansökan med utställningsansvarig 

Linda Almqvist. 

§12 Meriteringarna i Hamra, fördelning av funktionärer. Vid kvällens möte gör 

vi en viss omfördelning av funktionärer, de poster som inte är färdiga i dagsläget 

får vi lösa gemensamt då vi är i Hamra. 



 
§13Val av ny meriteringssekreterare: Harriet Svensson önskar avsluta sitt 

uppdrag och Lena Tano är tillfrågad som ny meriteringssekreterare. Styrelsen 

godkänner Lena till uppdraget. 

§14Meriteringsavgifter, hur går vi tillväga med det. Grönlandshundsklubben 

kommer att få en faktura från SPHK efter att alla meriteringar/tillfälle finns hos 

SPHK. 

§15Dispensansökan: Vi har fått in ett par ansökningar om dispens gällande att 

köra nomespann och använda mittstång. Ansökningarna har kommit in under 

denna vecka och vi beviljar det då säsongen redan är i gång och det finns inte 

några tydliga regler i frågan. Lennart lägger ut info på hemsidan så att 

medlemmar inte ska vara oroliga inför meriteringen i Hamra och andra 

evenemang. 

§16 Mugg till bästa grönlandshundsspann, ska det delas ut till blandspann. I 

dagsläget beslutar vi att det ska vara det bästa rena grönlandshundsspannet som 

får muggen. 

§17 Övriga frågor: Maria Wiklund ingår i avelsrådet och ska kallas till våra 

styrelsemöten. 

Helene Ouchterlony har uppmärksammat ett förslag från AM klubben  att Dp 10 

inte kommer att vara ett krav för att få ut ett polarhundschampionat i nuvarande 

förslag till de nya meriteringsreglerna. Frågan kommer att 

diskuteras/kontrolleras i arbetsgrupperna. 

§18 Mötet avslutas. 

 

Lennart Andersson  Helén Söderström 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

Justerat av Lena Tano 

 

 

 

 


