
 
 

Protokoll för arbetshelg med rasklubben för grönlandshund 

17-18/06-17  

 

1§ Mötet öppnas, närvarande: Lena Lonnolainen, Helen Söderström, Carina 

Olsson, Helen Ouchterlony samt Sofia Wallin.  

 

2§ Val av sekreterare: Sofia Wallin 

 

3§ Val av justeringsman: Helen Ouchterlony  

 

4§ Vi har en god ekonomi med 70800 kr på kontot. Under 2017 har vi haft 

Hamra vinterträff, där vi gick i vinst med 12 800 kr. En notering från Reine 

uppkom om att det var svårt att spåra swisch betalningarna under detta 

evenemang. Styrelsen beslutar att vid användandet av swisch ska vi vid nästa 

aktivitetstillfälle tänka på att använda oss av meddelande kod alternativt QR kod 

för att underlätta registreringarna av betalningar.   

  

5§ Styrelsen diskuterar in och utgifter på de aktiviteter som ska ske under 2017. 

Styrelsen beslutar att Reine sammanställer detta, senare kommer den 

ekonomiska planen finnas tillgänglig på klubbens hemsida. Gällande utgifter till 

bland annat priser inför specialen kommer det att köpas in rosetter, andra utgift 

är ett BIR halsband till den Grönlandshund som vinner, Sofia fixar detta. Helen 

O, handlar/ordnar ”placeringskoner”. Helen S ordnar med tackgåva till 

utställningsdomare och sekreterare. Detta räknas in i utgifter för utställningen 

2017. Utöver det får styrelsen i uppdrag att söka sponsorer. 

 

6§ Inkommande brev har kommit in från webbansvarige Lennart Andersson har 

skickat en förfrågan angående publicering av utställningsresultat för 

grönlandshund från alla utställningar under året på hemsidan. Vi beslutar att vi 

ska upphöra med detta. Det som ska ligga framme är endast resultat från våra 

egna rasklubbsutställningar. Detta kan finnas under en mapp namnad 

utställningsresultat, specialen.  

 



 
Vi har även fått in ett brev om att besluta kring en registrering av en oregistrerad 

vuxen hund som är född efter två registrerade grönlandshundar. Vi beslutar att 

Helen S tar i första hand kontakt med Svenska kennelklubben för att få riktlinjer 

kring vad och hur vi ska gå tillväga kring denna fråga. Därefter hur vi går vidare 

tar vi beslut om vid nästa mötestillfälle.                                                                                    

 

 

7§ Till arbetshelgen för SPHK kommer rasklubben för grönlandshund ta upp 

frågan om meriteringstillfällen. Hur ska rasklubbarna kontra distrikt tänka? Ett 

bättre samarbete och diskussion kring meriteringstillfällena vill vi flagga för. Vi 

arbetar även för mer dp100 meriteringstillfällen. Sofia kollar upp detta för att 

kunna gå vidare med det på arbetshelgen, då ska vi även ta upp vinterns 

kommande meriteringar. Bland annat vår egen vinterträff i januari, snöträffen, 

Polardistans m.m. kommer upp i kalendern. 

Vi ska även kolla upp under denna arbetshelg vem och när det är dags för 

domarkonferens. Vi har även tankar kring höftledsröntgen och fokusen kring 

dess resultat. Vad är det egentligen för värde i resultaten idag, vilka kriterier 

finns det? Varför kan det bli så olika resultat? Vi beslutar att ta denna diskussion 

under arbetshelgen med de andra rasklubbarna.  

 

 8§ Gällande RAS är det dags för revidering. Det är många funderingar och 

frågetecken på en del statistik, men vi kommer fram till att den statistik som 

finns får man tolka som en ”fingervisning”. Vi reviderar RAS något och Helen 

O slutför revideringarna i mejlkontakt med oss andra i styrelsen och skickar in 

det senare till webbansvarige Lennart Andersson som ska lägga in det 

tillgängligt för medlemmarna att se över.   

   

9§ Hälsostatistiken sågs över och diskuterades, se under RAS. 

 

10§ Vinterträffen Hamra blir av den 19-21/1-2018, program ska revideras och 

allt ska tidigareläggas och senar läggas på eftermiddagarna/kvällen, för att göra 

dagarna mindre stressamma. 

 

 



 
 

11§ Praktiska saker inför specialen i Arboga/Herrfallet, alla i styrelsen ska aktivt 

fråga efter sponsringspriser samt vara på plats fredag eftermiddag/kväll för att 

ställa i ordning utställningsplats m.m. Sofia och Helen tar med sig 

utställningstält, campingbord/stolar. Sofia handlar kaffe/te. Helen O tar med sig 

rosetter/priser samt utställningsband. Bestyrelse samt kommissarie behövs 

tillsättas, (4 pers.)  Försäljning av fika, (alla bakar en långpanna eller köper/gör 

någon typ av godbit att bidra med), som mer matnyttigt ordnar vi med 

hamburgare. Carina handlar hamburgare, bröd, sallad, lök, dressing. Carina 

handlar även dricka. Reine ordnar med QR koder för swisch.  

Lördag är det dags för utställningen. Sofia och Carina kan stå i 

fikaförsäljningen, men alla hjälps vi åt att byta av varandra när det behövs ställas 

hund. Sekretariatet öppnar en timme före, Helen och Lena sitter i sekretariatet, 

tid för sekretariatet ca två timmar. Där gäller samma princip som med 

fikaförsäljningen, vi hjälps åt och byter av varandra. Lördag kväll är det 

föreläsning med mingel (trivselkväll). Carina ordnar med mingelsnacks. 

Styrelsen är på plats i god tid före för förberedelse.  

 

12§ Inga nya medlemmar har kommit, men när det uppkommer har vi material 

färdigt som vi kan skicka till dem. 

 

13§ I övrigt diskuterar vi Stockholmshundmässa, Helen O tar på sig att ordna 

med nya rasfolders samt är vi på jakt efter en bra bild med god skärpa där vi har 

två hundar med till en ny vepa. Carina Olsson ska kolla angående ett foto från 

hemsidan som Stella tagit, samt ska Björn Andersson kolla vad han har. 

 

14§Mötet avslutas den 2017-06-18.  

Nästkommande möte blir den 22/8 kl:19–20.00 

 

 

 

 

 

 



 
Ordförande Helen Söderström 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

Sekreterare Sofia Wallin 

 

 

…………………………………… 

 

 

Justerare Helen Ouchterlony 

 

 

……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


