
 

Protokoll fört vid Arbetshelgen, Sörsjön 050830  
 
 
 
 

1. Mötet förklarat öppnat. 
 
2. Mötet ansågs rätt utlyst. 
 
3. Fastställande av dagordningen. Val av justerare: Per Skye och Jessica Olofsson. 
 
4. Föregående mötesprotokoll kunde ej godkännas, då detta inte fanns tillgängligt. 

Bordlades. 
 
5. Ekonomi – genomgång. Tre konton har blivit två: postgiro och IKANOkonto. 
 
6. Rutiner och förändringar i ekonomiarbetet.  

a. Tävlingssekreteraren skall skicka kopia till kassören när det sänds in till SKK. 
b. Annonser: Beställning av annons skall skrivas under av annonsör, så att det blir 

juridiskt korrekt. Sedan tidigare är det bestämt att annons sätts in EN gång, och 
sedan faktureras beställaren. Ingen ytterligare annons publiceras innan 
betalning inkommit. Faktureringen ändras så det stämmer med bokslutet. 
Nuvarande obetalda annonser tas bort. 

c. Rutiner för ersättningen till Polarhundens redaktör. Underlag behövs för 
bokföringen. Betalning för 2005 betalas ut först när redovisningen för 2004 
inkommit. Nytt kontrakt för 2006 skall skrivas. 

 
7. Resekostnader/Reseräkningar. Förslag angående regler för ersättning till rasklubbar 

och distrikt framlades. Beslut fattades att bidrag skall betalas efter begäran. Bidrag 
skall begäras senast 4 veckor efter mötets avhållande. Ordförande tog upp frågan om 
det är dags att höja bidragen till distrikt och rasklubbar. 

 
8. Anonym skrivelse har inkommit. Delades ut till närvarande för kännedom, men 

eftersom den är anonym läggs den till handlingarna. Beslutades att ordföranden 
kommenterar detta i Polarhunden.  

 
9. Rapporter från rasklubbar.  

a. Malamuteklubben. Har haft och kommer att ha diverse träffar. RAS är 
framarbetat. Nytt dragprovsförslag under arbete. 

b. Samojed. RAS inskickat till SKK. Det skulle behövas ett informationsbrev till 
nya medlemmar för att fånga upp dessa, då många procent av nya valpköpare 
inte blir medlemmar i SPHK efter provtiden med Polarhunden. Fler träffar för 
nybörjare behövs.  



 
c. Siberian Husky. Träffar och tävlingar har genomförts och kommer att 

genomföras. Arbetshelg kring RAS, som snart bör vara klart. Rasspecial för 
första gången. Meriteringstillfällen diskuteras. 

d. Grönlandshund. Två träffar om året, då klubben är liten. Avelsprojektet är 
under arbete. Dragprovet behöver endast småjusteringar. Utställning 2007. 
Diskussion kring vilka mätinstrument som behövs för att veta att man avlar på 
rätt hundar.  

e. Konstaterades att antalet medlemmar per rasklubb skall rapporteras in.  
 

10. Rapporter från distrikt.  
a. Södra. Ca 180-200 medlemmar. Aktiviteter är i uppstart. 
b. Västra. Aktiviteter är dom vanliga. Har rätt många nya medlemmar som 

behöver värnas om. Långberget är det lite bekymmer med, alternativ 
undersöks.  

c. Mälardalen. I uppstartsläge gällande aktiviteter. 
d. Gävle-Dala. Diverse aktiviteter, många återkommande. Årsmötet för SPHK 

planeras, som blir i Bjursås, maj månad. 35-årsjubileum kommer 
uppmärksammas. 

e. Nedre Norra. Ca 240-250 medlemmar. Många nya medlemmar även här, ger 
framtidstro. Fäviken Game Fair, m fl aktiviteter. Tipsar övriga distrikt om att 
göra saker i studiecirkelform så att man får bidrag för sina aktiviteter. Har 
chipsutbildade, vilket andra borde ta efter. Har tre ungdomsutbildade och en 
fjärde under utbildning – anser detta viktigt för att värna om ungdomarna så att 
återväxten för klubben säkras. Arbetet med ungdomar riktas inte bara mot sina 
egna, utan även arbete mot skolor, för att få nya intresserade av hundsporten. 

f. Övre Norra. Ny styrelse, aktiviteter i uppstart. Ca 80 medlemmar. 
 

11. Polarhunden.  
a. Polarhundens kostnader. Introduktions-/välkomstbrev bifogas det första 

numret. Beslutades att i fortsättningen får man 2 ex gratis, med 
informationsbrev i det första, och inbetalningskort i det andra numret.  

b. Allmänt. Resultatlistor bör komprimeras. Fler artiklar önskas. Ersättare för 
Wille behöver hittas, då han vill sluta. 

 
12. Rapport från Kennelfullmäktige. Lite att rapportera. Värt att nämnas är att antalet till 

att ha fler antal hundar på fodervärdsavtal utökades, enligt beslut på KF. 
 
13. Registrering av tävlingsresultat/meriteringar – förslag på arbetsrutiner. En avgift på 

30:- för spann ingår i tävlingsavgiften. Mer information kommer ut på hemsidan när 
dessa arbetsrutiner fått sin slutliga skriftliga formulering. 

 
14. Domarkonferensen 4-6 april 2008. SKK betalar 75% av kostnaderna, dock max 100 

000. Vi har inte fått klartecken från SKK om vi får bidrag eller ej. Preliminär inbjudan 
är under konstruktion. Rasklubben skall se till att det kommer att finnas en 
huvuddomare som representerar deras ras. RAS-kompendie samt deltagare ordnas från 
rasklubb. Rasklubbarna får mera information via epost inom kort. 



 
 

 
15. Avelskonferensen. Kristihimmelsfärdshelgen. Stf Vandrarhem Norberg/Klackberg 

Konferens. Bidrag från SKK är max tio tusen kronor för konferenslokaler och 
föreläsare. Riktlinjen skall vara 750 kr per person för hela helgen 
(vandrarhemsalternativ), då ingår ej frukost. Inbjudan kommer i nästa Polarhunden. 

 
16. RAS – se tidigare noteringar detta möte samt föregående mötesprotokoll. 
 
17. Nedre Norra angående hanhundslista på hemsidan. Beslut: Nedre Norra tar bort denna 

för att undvika ytterligare missförstånd. Varje rasklubb skall ha en hanhundslista med 
bilder samt information om hunden. 

 
18. Nordic Open.  

a. Det är planerade förbättringar kring prisutdelning och lottning, annars är 
planeringen densamma.  

b. Budgeten ser god ut, klara besked i december. Beslut: Det gamla beslutet om 
att ha ett separat postgirokonto rivs upp. I stället är det samma PG som Nedre 
Norra använder sig av. 

c. Utskick kommer till distrikten angående priser samt funktionärer.  
d. Samojed, Malamute samt Grönlandshundsklubbarna bör diskutera internt 

angående Nordic Open och hur man skall göra för att få dit fler tävlande 
representanter för respektive ras. Anledningen till ändrat datum för Nordic 
Open är datumet för EM. 

 
19. Polardistans avrapportering.  

a. Budgeten ser bra ut.  
b. Kommande Polardistans har ny organisation, som hanteras av Västra. Förslag 

presenterades (se bilaga 2).  
 

20. WSA.  
a. I nuläget följer vi  Jordbruksverkets regelverk vad gäller boxstorlekar etc. 

ESDRA och WSA arbetar för att samordna sina regelverk vad gäller tävling, vi 
väntar tills detta är klart (Vi följer ESDRA’s under tiden).  

b. SPHK-representant på årsmöte WSA. Beslut fattades att Jan Nordlöf åker 
som representant (dock reserverade sig Eva Werner mot detta). Janne N 
rapporterar sedan i Polarhunden samt till styrelsen. Han ska bl a lobba för 
EM/VM i Sverige 2008, samt ta upp frågan om vikterna för B-spann. 

 
21. Draghundslandslaget för renrasiga polarhundar.  

a. Träningstrupp finns. Landslag finns ej ännu, tas ut i januari. Landslaget skickas 
till största delen på bekostnad av SDSF till Frauenwald, Tyskland för WSA-
VM. Ytterligare pengar kan äskas från SKK. Enbart A-spann visade intresse 
för att ingå i träningstruppen när Janne Nordlöf skulle ta ut densamma (tot 9 
stycken fick tas ut från renrasiga sidan). Jörgen Sandkvist (alaskan malamute) 
nämndes i sammanhanget B-spann, men inget beslut fattades.  



 
b. Pengar skall äskas från SKK till landslag, detta görs av SPHKS centrala 

styrelse, men skrivs ihop av Janne N.  
c. Ytterligare information i Polarhunden angående draghundslandslaget, görs av 

Janne N.  
 

22. Ungdomsverksamhet/ungdomsledarutbildning.  
a. Kurser i SDSF:s regi, fortsättning under hösten. Klubbarna får dessa 

ledarutbildningar betalda. Det är mycket viktigt att distrikten skickar 
representanter, då vi måste jobba för att få en ny bas till SPHK. Janne N 
hjälper till med formalia, då man kan få allt, t o m lägerverksamheten, betald 
av Riksidrottsförbundet.  

b. Styrelsen för SPHK beslutade att det skall inlämnas strategidokument för 
ungdomsverksamheten från varje distrikt, samt vilka som skall/vill gå 
ungdomsledarutbildning. OBS!! Detta skall redogöras på SPHK’s årsmöte. 
(Verksamhetsplaneringsdokumentet skall innehålla detta från distrikten).  

 
23. Arbetsbeskrivningar.  

a. Sekreterare, utställningssekreterare, rasrepresentant, ordförande, ledamot, 
webbansvarig, kassör, vice ordförande, medlemsansvarig, suppleant, 
valberedning. Beskrivningarna skall skickas till Ulrica, därefter en kopia till 
valberedningen. Samtliga skall finnas tillgängliga, och bör även läggas ut på 
hemsidan.  

b. Valberedningen skall också till rasklubbarna påpeka att nya representanter 
skall väljas för kommande år. Obs! Gäller det här året! Rasklubbarna skall 
inkomma med namn för valberedningen till sekreteraren för SPHK.  Per Nylén 
är representant från Siberian Husky. 

 
24. Övriga frågor.  

a. Hemsidan. Konstaterades att Ulrica Ö precis tagit över denna. Önskan om 
ändring av struktur och vissa tillägg framkom.   

b. Sponsorer. Beslutades att vi ska ha EN person som jagar sponstorer för alla 
stora tävlingar under året, detta för att få bättre kraft och förhandlingsläge. Ewa 
och Helene Werner skriver beskrivning, samt ringer sponsorer. Detta gäller 
Nordic Open, Rasmästerskap, Polardistans samt en distriktsklubbs-tävling. 
Förutom detta även utställningar, tidning samt webbsida. Tanken är att vi skall 
få ut MER än nuvarande sponsorsinsats. Styrelsen säger sedan ja/nej till 
sponsorbud (eller AU). Senast den 15 september skall uppgifter ha inkommit 
till Eva Werner angående tävlingar. Foderleverantörer får sedan ett erbjudande.  

c. Arbetshelgen. Beslutades att arbetshelgen skall börja rotera distriktsmässigt, 
vilka även ordnar lokal, mat mm.  

i. Ramar för AH: 10 000 för boendekostnad samt mat inkluderat för alla 
deltagare. 

ii. Plats. Vart nästa AH arrangeras beslutas vid nästa styrelsemöte, 
intresserade anmäler sig till styrelsen.  

iii. Tidpunkten. Näst sista, eller sista, helgen i augusti rekommenderas som 
tidpunkt. 



 
d. Uppföljning av SPHKinformationsfolder. Kari-Mette överlåter till ordföranden 

att korrekturläsa texten om SPHK. Korrektur körs mot styrelsen för 
rasklubbarna. Förslag samt offert lämnas in till styrelsen. 

e. Angående klubbförsäkring. Per Agefeldt kommer via mejl informera mera om 
denna till styrelsen.. 

f. Gröna kortet. Varje startande ungdom från 2006, vuxna från 2007. 2009 är 
målsättningen att detta är genomfört i hela landet.  

 
25. Mötet avslutades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________         _______________________ 
Ulrica Öhman, Sekreterare   Christer Afséer, Ordförande 
 
 
 
 
__________________________  _________________________ 
Per Skye, Protokolljusterare  Jessica Olofsson, Protokolljusterare 
 
 
 
 
Bilaga 1. Organisationen för Polardistans. 
 


