Förslag till verksamhetsplan för SPHK 2007-2008
SPHKs huvuduppgift är att slå vakt om, och utveckla de polara raserna i Sverige i enlighet
med vårt uppdrag från SKK.
För att fullgöra uppdraget är vi organiserade i fyra rasklubbar och fem distrikt. Rasklubbarna
har det direkta ansvaret för resp. ras och distrikten ansvarar för medlemsverksamheten
(aktiviteterna) i resp. geografiskt område.
Det innebär att varje medlem tillhör ett distrikt och en, eller flera, rasklubbar. Organisationsformen är komplicerad och det är viktigt att vi slutgiltigt lägger fast vilka aktiviteter som hör
hemma i distrikt resp. i rasklubbar.

Distrikt
Aktivitetsnivån i distrikten varierar kraftigt. Det är en prioriterad uppgift för SPHK att säkerställa att en hög aktivitetsnivå i samtliga distrikt.
För att uppnå detta ska vi:
eftersträva kunskapsöverföring mellan distrikten
eftersträva ett breddat aktivitetsutbud
om anledning finns överväga ekonomiskt stöd till distrikten för att höja
aktivitetsnivån

Rasklubbar
Under året kommer samtal att inledas mellan SKK, SPHK, vår rasklubb för Samojedhund
och Svenska Samojedringen (SSR). Målsättningen för samtalen är att uppnå enighet om ett
samgående. Det ligger i hög grad i SPHKs intresse att ALLA samojedägare organiseras i den
officiella rasklubben.
Vi ska under året, genom fortsatta kontakter med SKK, arbeta för att snarast få SKKs uppdrag att genomföra en domarkonferens för våra raser.
Uppföljning av RAS i enlighet med SKKs riktlinjer. Dvs årlig utvärdering av RAS utifrån
mål, strategi och grad av måluppfyllnad. Vidare ska varje rasklubb definiera tre prioriterade
mål i avelsarbetet.

Gemensamt
Vi ska, inför kommande säsong, säkerställa våra rutiner för rapportering till SKK avseende
prov och meriteringar.
Genomföra Polarhundsmästerskap 2008 i samarbete med något av distrikten.
Lägga fast kommunikationsplan för SPHK-organisationen.
Genomföra utbildning av utställningsansvariga i distrikt och rasklubbar.
Påbörja arbetet med ett grafiskt program inklusive logotyper för SPHK-familjen.
Genomföra årsmöte i maj 2008 och arbetshelg i augusti 2008. Båda i SPHK Västra.

Fatta beslut om och genom SKK teckna försäkring för SPHK-organisationen.
Säkerställa fortlöpande uppdatering av hemsidan.
Tillsätta ett redaktionsråd med syfte att ytterligare förstärka Polarhunden.

