Protokoll styrelsen för svenska Polarhundsklubben 12 nov 2016 Brobygård, Märsta
Tjänstgörande:
Anders Hörnlund
Emma Månsson (från punkt 13b)
Helene Ouchterlony
Petra Dalenklint
Sara Eliasson
Ylva Malmsten
Camilla Nyström
Anmält frånvaro:
Anneli Jönsson
Michelle Ohlsson
1. Protokolljusterare
Helene Ouchterlony utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
2. Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av telefonmöte med styrelsen för Svenska Polarhundklubben den 15
september 2016
Justering från arbetshelgen 2016-08-22 §4 Ekonomi.
Ekonomiska riktlinjer och rutiner inom SPHK.
e) Fakturering av stambokföringsavgifter
Stambokföringsavgiften är 40 kr för manuellt rapporterade resultat.
Vid utställning faktureras dessutom 15 kr/hund för avsättning till domar/avelskonferens och 15 kr/hund som stöd till nästa års Polarhundsmästerskap (s.k. PM-tian).
Vid dragmeritering faktureras 15 kr/spann för avsättning till Polardistans och 15
kr/spann som stöd till nästa års Polarhundsmästerskap (s.k. PM-tian).
3. Rapporter
Siberian Husky tittar på att skapa ett rasklubbs arrangemang likt det övriga raser har.
Siberian Husky upplever att tävlingar och prov kommer ut för sent varför det är svårt
att fastlägga meriteringstillfällen i god tid. Siberian Husky avser att gå ut med
information i Polarhunden angående vad som gäller för avel på tik över 7 år.
Grönlandshund är glada att kunna hålla sitt årliga arrangemang i Hamra där de i år
välkomnar alla 4:a raserna. De har även rannsakat sig själva om hur mycket tid som
läggs på rasfrågor och har som ambition att öka detta arbete.
Samojed har just nu mycket fokus på HD-index. Två uppfödarmöten har arrangerats
med god uppslutning där man diskuterat hur de som rasklubb skall förhålla sig till
verktyget HD-index. Har även sett över informationen på kopahund.se. Jobbar i
nuläget med vinterarrangemanget som tar mycket tid och arbete.
Alaskan Malamute ingen representant och ingen skriftlig rapport har avlämnats.

4. Ekonomisk rapport
Ekonomiansvarig redovisar om Balans och resultatrapport per 2016-10-31. Vi ligger i
fas med budget.
Diskuterades hur vi ska få fart på annonser/loggor på hemsidan. Sara Eliasson åtog sig
att kontakta tänkbara annonsörer.
5. Direktiv för budget 2017
Styrelsen beslutar om följande direktiv inför budget 2017
a)
b)
c)
d)
e)

Budget i balans
Medlemsavgift: oförändrad, fullbetalande medlem 380 kr och familjemedlem 70 kr
Bidragen till distrikt och rasklubbar är oförändrad
Polarhunden oförändrat antal nummer
Utbildning meriteringsdomare – det finns ett geografiskt och ekonomiskt behov av
att utbilda meriteringsdomare för att få en jämn fördelning över landet

6. Polardistans
a) Polardistans 2017
På grund av VM och EM statusen som Polardistans 2017 har antalet deltagare ökat
kraftigt.
b) Slutredovisning 2016
Har inkommit och finns hos ekonomiansvarig
c) Budget
Budget för 2017 har ej inkommit. Anders Hörnlund har bett Karina Andreason om en
budget för 2017.
d) Ansökan om förlustgaranti
Ingen ansökan om förlustgaranti har inkommit
7. Polarhundmästerskapet
a) Slutredovisning 2016
Styrelsen har fått in en slutredovisning på polarhundsmästerskapet.
Polarhundsmästerskapet gick med 225kr plus och fick mycket lokal sponsring.
b) Polarhundmästerskapet 2017 arrangeras av NN i Norråker v5.
c) Budget
En budget som är i balans har inkommit.
d) Ansökan om förlustgaranti
SPHK NN har inte ansökt om förlustgaranti.
8. Stockholm hundmässa 2016

Alaskan Malamute är sammankallande i år varav Jimmie Ekholm är kontaktperson.
En förfrågan på 10.000 kr från aktivitetsfonden har inkommit för inköp av vepor.
Beslut: Styrelsen beslutar att ge 10.0000 kr från aktivitetsfonden.
9. WSA
Utse en ansvarig för hantering av anmälningar
•
•
•
•

SPHK bör utse en ansvarig för hanteringen av anmälningar till WSAs mästerskap
Inbjudan och uppgifter om WSA mästerskap annonseras på hemsidan
Samtliga intresseanmälningar ska gå via SPHK - ej SDSF
SPHK förbehåller sig rätten att vika tre platser till B- hundsförare

Mästerskap snö, nominering
• SPHK bör utarbeta klara och tydliga regler/krav på vilka förutsättningar som gäller
för att bli nominerad att delta vid WSA mästerskap av SPHK/SDSF beroende på
om det de är kvoterat eller ett öppet mästerskap.
Mästerskap barmark
• Samtliga som vill åka bör få åka förutsatt att det ligger inom SPHKs kvot i WSA.
Därför gäller ”först till kvarn”.
10. Utbildning meriteringsdomare och uppdatering av nya regler
3 personer är anmälda för att utbilda sig till meriteringsdomare. 11
meriteringsdomare har anmält sig för uppdatering av de nya meriteringsreglerna som
gäller from 2017-01-01
11. Valberedning
Anders Hörnlund skickar information till valberedningen.
12. Polarhunden
Beslut: 5 st nummer/år och nuvarande tryckeri i ytterligare ett år.
Mia tycker allt fungerar bra och det finns inget skäl att höja gällande annonspriser
13. Information
a) SKK - Den 19 november har SKK en informationsträff angående förslag till en ny
omorganisation. Informationen sker samtidigt över hela landet på 5 platser
b)FCI slädhundskommitté
Förslag på arbetsprov för ett ”CACIT” ska tas fram. Rasklubbarna får titta på det och ha
kontakt med Eveline Koch. Ev. kan rasklubbarna skapa en arbetsgrupp? Det finns
pengar så en arbetsgrupp kan sammansättas. FCI har sitt möte i maj så innan dess bör
ett möte has med Eveline. Rasklubbarna sätter sig ner och spånar och tar sedan
kontakt med Eveline. Camilla tar kontakt med Eveline.
14. Meritering Polarhundsmästerskapet

Det är normaldistanserna som kommer vara meritering på PM. Inget annat. En fråga
har inkommit till Anders Hörnlund från Ordförande i Nedre Norra om det är okej att
Nedre Norra godkänner 2-spann med A-hundar?
Beslut: Normaldistanserna ska godkännas utifrån tidigare årsmötesprotokoll samt
arbetshelgsprotokoll. 2-spann får också starta, dock efter meriteringsspannen har gått
iväg. Både A, B och C-hundar kan starta i 2-spann.
15. Information domarförfrågan
När en rasklubb fått en domarförfrågan så skickar Emma Månsson frågan vidare till den
rasklubb som det gäller. Rasklubben får sedan ta ett beslut som SPHK sedan står
bakom. Inget styrelsemöte behövs.
16. Tekniskt ansvarig/webmaster SPHKs hemsida
Anders Hörnlund och Karina Andreasson sitter på inlogget till hårdkodningen av
hemsidan. SPHK behöver hitta en ny teknisk webbmaster.
Beslut: Emma får ta del av inloggningsuppgifterna för att se vilken kunskap som behövs
för att kunna vara teknisk webbmaster. Sedan ska SPHK gå ut och fråga medlemmarna
om det är någon som kan tänka sig vara teknisk webbmaster.
17. Hamiltonplaketten
Diskuterade Hamiltonplaketten
18. Samarbetsavtal - Royal Canin
Anders Hörnlund har blivit kontaktad av Royal Canin för ett samarbetsavtal som
sträcker sig över ett par år. Royal Canin har inkommit med detta förslag eftersom de
idag redan sponsrar många av SPHKs rasklubbar och SPHKs distrikts tävlingar.
Beslut: SPHK ingår inte ett avtal med dem. Vill rasklubbarna eller distrikten använda sig
av Royal Canin får de själva ta kontakt med Royal Canin.
19. Frågor inkomna från rasklubbar
a) F.d. medlemmar
Det har gått ut mail till sekreterare och ordförande i distrikt och rasklubbar med en
uppmaning om att ringa upp medlemmar som valt att lämna SPHK. Detta för att
kartlägga varför vi tappar medlemmar. SPHK samojed känner att detta är inget de vill
eller ska lägga tid på att göra.
Beslut: SPHK får i uppdrag att jobba ihop ett arbetssätt som fungerar. SPHK ska även se
över vem/vilka detta ansvar ska ligga på.
b) Nya medlemmar
Det går ut mail/listor från medlemsansvarige till sekreterare och ordförande i distrikt och
rasklubbar, där medlemsansvarige uppmanar rasklubbar och distrikten att ta kontakt med

nya medlemmar. Rasklubben samojed ställer sig frågande till om det ansvaret ska ligga på
rasklubbarna?
Beslut: Mötet beslutade att en gemensam folder ska skickas ut samt att det ansvaret ska
ligga på medlemsansvarig. Det finns en gammal folder som styrelsen ska skaka liv i. Helene
O får i uppdrag för och se vem som har foldern i digital form därefter ska en person från
varje rasklubb vara med och se över textinformationen. Camilla Nyström (samojed) är
sammankallande. Styrelsen ska ta fram en arbetsbeskrivning för medlemsansvarig.
20. Medlemsansvarig
Maria har inkommit med en förfrågan om att få avgå nu i höst.
Beslut: Styrelsen ser gärna att hon fullföljer sitt uppdrag, men hittar hon en annan
medlemsansvarig är styrelsen villig att byta. Anders Hörnlund får i uppdrag att svara
Maria.
21. Nästa styrelsemöte
8-9 april 2017 Brobygård,
22. Övriga frågor
a) Tävlingssekreterare: Karina vill avgå.
Beslut: Styrelsen frågar Malin Sundin om hon vill vara tävlingssekreterare
b) Utställningssekreterare: Linda vill avgå
Beslut: Styrelsen frågar Anneli om hon vill vara utställningssekreterare.
c) Specialklubbskonferens februari 2017
Senaste anmälningsdatum är den 4 dec 2016.
Beslut: Styrelsen beslutar att skicka 2 stycken. Anders Hörnlund och Camilla Nyström
är intresserade av att delta.
d) CUA-lista
Det finns en önskan om att CUA-lista ska finnas på SPHKs hemsida.
Beslut: CUA-lista ska finnas på SPHKs hemsida. Petra Dalenklint tar på sig att fixa en
sådan lista.

_______________________
Ordförande Anders Hörnlund

___________________________
Justerare Helene Ouchterlony

________________________

____________________________

Sekreterare Camilla Nyström punkt 1-13a

Sekreterare Emma Månsson punkt 13b-22.

