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Protokoll från rasklubben för grönlandshuds styrelsemöte 201,5-08-20

Närvarande: Lennart Andersson, Monica Hjelm, Helene Ouchterlony, Eva Johansson och

Helen Söderström

$1 Dagordningen godkändes.

$2 Val av justeringsman. Eva Johansson

$3 Föregående mötesprotokoll godkändes. En fråga som inte är besvarad år rapporten från

avelsrådet gällande årets HD-statistik. Hölöne O. kommer att fräga SPHK:s sekreterare

ang. årets statistik. Frågan kommer att tas upp vid nästa styrelse möte.

$4 Genomgång av lorslaget till revideringarna av meriteringsreglerna. Lennart summerade

det forslag som rasklubben flor grönlandshund har arbetat fram tillsammans med

representanter från arbetsgrupperna. Förslaget kommer att presenteras på SPHK:s

arbetshelg och arbetet med revideringen skall vara klart fore årsskiftet.

Nedan anges några punkter som kommer att gälla om det nu liggande forslaget blir
beslutat:

- Det blir nu en samstämmighet mellan kraven på bruksmerit (2'.a pris) for att erhålla

SE UCh och utställningsmeriten (good) for att erhålla SE (polar)Ch.

- PDP-titeln kommer nu att finnas for grönlandshundar.

Draglastreglerna kommer att ändras och bli högre än tidigare. De nya vikterna blir
3A150165175185195 och med totalt 5 kg avdrag om tik/-ar ingår i spannet.

Den foreslagna ändringen vid beräkning av grundtiden blir inte av. Det betyder att det

även fortsättningsvis blir genomsnittstiden av de två bästa som blir grundtid när 3-I4
spann genomför tävlingen. Fr.o.m. 15 fullfodande spann är det genomsnittstiden for de

tre fråmsta spannen som blir grundtid.

I DP60 fanns ett forslag om att 1:a resp. 2'.aprrs skulle vara ett visst antal procent mer

än grundtiden (15, resp. 25 Yo)lägsta hastighet, samt att hastigheten skulle vara minst
10, resp. 8 km/h. . Kraven på en minihastighet ströks.

Däremot kommer det att finnas en möjlighet att erövra ett 1'. och2'.a pris om endast ett

eller två spann fullfoljer meriteringen. Kraven for 1:a pris blir då en lägsta

minimihastighet på l1 km/tim och for 2'.apris 9 km/tim.
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- Dragprov 250+ kommer fr.o.m. denna revidering att finnas även för grönlandshund.

$5 Höstträffen och utställningen i augusti: Vi gick igenom arbetsfordelning infor helgen,

godkände dagordningen inlor medlemsmötet och diskuterade ev ytterligare

programpunkter for helgen. Beslutade att nuvarande aktiviteter räcker för både oss som

' arrangerar helgen och även for övriga deltagare.

$6 Framtida möten ska vi forsöka genomfiöra med Skype eftersom det inte finns några

kostnadsfria telefontjänster. Vi kommer att genomlora ett testmöte fore nästa

styrelsemöte for att se så att allt fungerar.

g7 Övriga frågor:
* Hölöne O. har fattfrägan ang. möjligheten attlämnaut ett exemplar av raskompendiet

till en Norsk domare. Styrelsen var helt enig i att delge raskompendiet, Hölöne O. tar

hand om frågan och skickar kompendiet.
* Efterlysning av material till hemsidan från Lennart. Inga bidrag eller bilder har

inkommit på en lägre tid. Diskussion ang. hemsidan, dess funktioner och frågor ang.

hur mycket hemsidan blir anvånd som info kanal i dagsläget.
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