
 
 

Protokoll för styrelsemöte rasklubben för grönlandshund 2016-08-19 
 

§1 Mötet öppnas, deltagare för kvällen är Lena T, Helen S, Helena O, och Sofia W. 

§2 Val av justeringsman blir Lena T. 

§3 Föregående protokoll kan gå till handlingarna efter justeringar som gjorts av justeringsman. 

§4 Ekonomin gås igenom av klubbens kassör nästkommande möte.  

§5 Arbetshelgen för SPHK närmar sig, premelinär dagordning har skickats. Alla närvarande på 

telefonmötet från i kväll ska närvara under arbetshelgen som representanter för rasklubbar och/eller 

distrikt. 

§6 Kommande aktiviteter 2016/2017 gås igenom. Vi börjar med att diskutera angående höstträff för nu 

kommande höst, tror vi att det är aktuellt? Diskussion kring detta och vi kommer fram till att med 

tanke på att det är lite för nära inpå och med en del för arbete som blir för mycket inom denna korta 

period fram till hösten så beslutar styrelsen att vi ska marknadsföra aktivt för en träff i Grövelsjön 

inför näst kommande höst 2017, eller ha en träff i samband med ras utställningen i Arboga 16/9-17 

med domaren Christina Bjerstedt-Ohlsson, vidare diskussion kring detta framöver. Vi för även en 

diskussion kring Stockholm Hundmässa och SPHK/grönlandshundsklubbens monter där,vi ska prata 

ihop oss om vilka som ska dit samt kanske komma med lite nya idéer till montern. Vi pratar vidare om 

detta när vi träffas på arbetshelgen. 

Vinterträffen i Hamra ska vara V3, Helen gör ett annonsförslag som hon skickar till oss för 

förhandsvisning, åsikter om förändringar m.m. skickas till Helen innan torsdag då den skickas till 

polarhund. Avslutningsträffen till våren sker i Johnsgård, eftersom den är så omtyckt.  

§7 Kommande meriteringar 2017 är för oss vetandes för närvarande en förfrågan om meritering DP10 

samt DP 60 i Sörby mellan Luleå och Boden arrangerad av alaskan malamute klubben, som blir 

godkänd. Samma meriteringar i Hamra, sedan har vi även PolarDistans 160 och 300 som vi ska 

godkänna när en officiell förfrågan om meritering kommer oss tillhanda. Några fler förfrågningar har 

inte kommit in än, kan tänkas det komma närmare hösten.  

§8 Diskussion kring reglerna angående givande av cert till utländska utställare på hundutställning, vi 

beslutar att ta upp detta på arbetshelgen för en vidare diskussion. 

§9 Det finns protokoll på vift, skickade från sekreteraren Sofia, Helen kollar om det ena protokollet 

finns hos Daniel som var en av justerarna för detta protokoll, underskrifter till de andra tas på 

kommande gemensamma evenemang. 

§10 Funktionen som avelsrådet har ska hädanefter skötas av alla i styrelsen, men på valphänvisningen 

ska vi ha minst ett eller fler namn av kunnig person/er som inte sitter i styrelsen som kan hjälpa 

valpköpare/intressenter om det behövs. 

§11 Inga övriga frågor. 

§12 Mötet avslutas. Kl 20:09 , förlag på nytt datum 20/9 kl 19:00 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ordförande                                                                          Sekreterare 

Helen Söderström                                                                Sofia Wallin 

             

……………………………………..                                    ……………………………………… 

Justerare 

Lena Tano 

 

………………………………….. 

 


