
Grönlandshund

$PllK - gv!'tl3Ll

POLARIIUNDKLUBBDN

Telefonmöte rasklubben fiir grönlandshund 2015-05-05

Deltagare: Lennart Andersson, Helen Söderström, Monica Hjelm, Maria Lutken och Maria

Wiklund.

1. Dagordningen for dagens möte blir godkänd

2. Val av justeringsman: Maria Wiklund.

3. Föregående protokoll är godkänt, inga kommentarer eller tillägg.

4. Ekonomi: styrelsen har fått skickat till sig den finansiella översikten, inga tillägg eller

kommentarer till nulägesrapporten.

Rapport från avelsrådet: Maria L informerar om arbetet med att hitta information om

barnbarns statistik och HD-statistik. En fråga som uppstått ar, yar finns resultaten

lagrade? Maria kommer att kontakta SPHK:s sekreterare for att ev. få svar på den

frågan. Det är svårt att fiatagpå någon som kan skriva en bra artikel ang. vikten av att

röntga sina hundar utifrån ett bruksperspektiv. Maria W, har jobbat med frågan men

inte hittat ngn. som kan skriva artikeln ännu, efterforskning fortsätter. Infor nästa möte

kommer styrelsen att få ett underlag gällande avelsrådets arbetsuppgifter, vi ska läsa

igenom detta for att kunna ge respons på underlaget.

Hemsidan: Lennart har inte fått in nägra synpunkter från oss i styrelsen gällande

hemsidan men han efterlyser material som kan varabra och lämpligt att lägga ut på

hemsidan. Förslag gällande hanhundslistan: Att vi erbjuder Norska Polarhundklubbens

avelsråd for grönlandshund attläggaut vår hanhundslista på sin hemsida så kan vi ta
del av och lågga ut deras hanhundslista på vår hemsida. Styrelsen tycker att lörslaget

ärbra" Lennart tar kontakt med Norska Polarhundklubbens avelsråd for
grönlandshund.

Höstträffen med utstiillning i Arboga: domaren är bokad sedan tidigare,

ringsekreterare är inte klart ännu, två namn finns än så länge. Hdlöne O. kommer att ta

emot anmälan och göra katalogen men inför nästa möte måste vi göra klart vilka olika

arbetsuppgifter som kvarstår. Arbetsuppgifter är allt från vem som ser till att domaren

finns på plats, boende frågan till vem som gör vad på utstiillningsdagen. Helen S.

kollar med SPHK Övre Norra ang. utställningstält, tar även med campingbord och

stolar till sekretariatet och domaren Vi bör samla priser, det är inte så mycket kvar från
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vinterns aktiviteter, Monica H. tar kontakt med Arken Zoo i Mora. Rosetter ska nog

beställas, vi får fråga Hdlöne O. om hon vet ngt. om detta.

Program for hosttraffen. Utställningen kommer attla den största delen av dagen, ett

kort medlemsmöte och sedan trivsel med grillning är vad vi kan planera for lördagen

Under söndag fm, våga och mäta hundar och sedan avslut vid lunchtid under

söndagen.

8. Vintertråff vintern 2016, efter lite diskussioner ang. blte av datum så kommer vi fram

till att det bästa alternativet är Hamra 15-17 januari 2016 Frågan kommer att tas upp

igen då fler i styrelsen kan delta på möte.

9. Lennart har skickat ut prisuppgifter på nummerlappar och start och mål flaggor. Vi
beslutar att Lennart beställer nummer lappar och start och mål flaggalflaggor till
klubben.

10. Övriga frågor: Beslutet ang. hundpasset och avmaskning som gäller for att ta in hund i

Norge har inneburit en ökad kostnad och en del praktiska besvär for de som önskar

åka mellan Sverige och Norge på div. arrangemang. Lennart funderar pä att göra en

skrivelse till tidningen i denna fråga for attlyfta frågan i sig men även belysa de

praktiska konsekvenserna och de stora prisskillnaderna som råder. Vi är även rädda for

att kravet på hundpasset och avmaskning kommer att innebåra attfäne medlemmar

deltar på arrangemang som svenska och l.{orska Polarhundklubbens avelsråd for
grönlandshund arrangerar.

Monica berättar om säsongsavslutet som var i Jonsgård under april. Det var, som

alltid, ett trivsamt arrangemang med flera nya norska bekantskaper men tyvärr ngt.

ftirre deltagare från Sverige (kanske pga. passet) detta år. Norska Polarhundklubbens

avelsråd för grönlandshund planerar att ha säsongsavslutning i Jonsgård även till nästa

är.

Vi flaggar för intressanta draghundsmässor för året 3-4 oktober i Kiruna och 10 okt i

Göteborg.

En fundering: ska vi i klubbenarrangera en säsongsavslutning i fiälltenäng? Frågan

tas upp igen vid senare tillftille
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1 1. Tid for nästa möte tisdag 2316 kl

.12 
Mötet avslutas.

Justerat av Maria Wiklund

19.00

Hel6n Söderström
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