Protokoll
Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundklubben 22-23 augusti vid Arlanda,
Broby gård, i samband med arbetshelg.
NÄRVARANDE
Tjänstegörande
Alf Hallén, ordförande
Andreas Knudsen, sekreterare
Camilla Nyström, Sam
Lennart Andersson, Gr
Sandra Tellström, Am
Jenny Larsson, Sib

§1

Övriga närvarande
Helene Söderström, ÖN
Nisse Uppström, NN
Petra Dalenklint, Mäl
Lena Tano, Väs
Jose Perez, Väs
Malin Sundin, GD
Linda Almqvist, utställningsansvar
Karina Andreasen, mer/tävlingansvar
Freddie Åkerlind, medlemsansvar
Jan Olof Högström, meriteringsgruppen
Ylva Malmberg, SKK (dagsbesök 22/8)

Öppnande och fastställande av dagordningen

Alf Hallén hälsar samtliga välkomna. Dagordningen godkänns.
§2

Val av justerare samt meddelande om vilka som har rätt att delta i beslut

Lena Tano väljs till protokolljusterare. Representanter för Am samt Sib godkänns som
tjänstegörande vikarier och rätt att delta i beslut.
§3

Praktiska frågor

Nisse Uppström önskar diskutera ansökan om domarkonferens. Beslut: ligger under övrigt.
§4

Meriteringsreglerna

Karina och Jan Olof presenterar arbetsgången. Mål att skapa likriktning i regelverket som ska
gälla i fem år framåt f o m 2017.
-

Föreslagna regler finjusteras. Ylva Malmberg bistår med tips.

-

Lennart Andersson åtar sig att konstruera en ny mall för inrapportering av resultat.

-

Anmälningsblanketten ses över och förenklas.

-

Beslut: att meriteringsdomarna får yttra sig kring avsnittet 7.3 meriteringsdomare.

-

Beslut: att föreslagna regler skickas ut på remiss till rasklubbarna och sedan fastställs
på kommande styrelsemöte i november.

§5

Årsmöte 2016, tid och plats

Ev i distrikt södra i Vaggeryd. Alf åtar sig att kolla upp. Beslut på kommande styrelsemöte.

§6

Arbetshelg 2016, tid och plats

Beslut: går av stapeln på Broby gård. Föreslagna datum är 27-28 augusti alternativt 17-18
september.
§7

Ekonomi
a) Balans och resultatrapport är i fas med budget (bil 1).
b) Slutredovisning av polardistans föredras av Karina Andreasen. PD uppvisar ett
underskott (bil 2). Färre ekipage än vanligt var anmälda till 300 km. Frågan ställs hur
transferering ska ske under kommande PD.
c) Slutredovisning av polarhundsmästerskapet föredras av Malin Sundin. PM uppvisar ett
överskott (bil 3).
d) Offert om tryck av medlemstidningen polarhunden har har inkommit. Beslut: att
behålla nuvarande tryckeri tills vidare. Förslag om att minska antal nummer till fyra.
Styrelsen avser att behandla frågan på kommande möte.
e) Revidering av ekonomiska riktlinjer: Beslut: att den, utsedd av styrelsen, som
representerar SPHK på ett årsmöte kan erhålla ersättning för resan. Beslut: att gängse
ersättningsnivåer ligger kvar (se ekonomiska riktlinjer). Beslut: att bidrag till
rasklubbar och distrikt blir oförändrade (se ekonomiska riktlinjer).
f) Övrig ekonomi; Frågan ställs om vi praktiserar draghundstian. För närvarande oklart.
Påpekas att SPHK har flera kundnummer hos jordbruksverket. Frågan behöver redas
ut. Fråga ställs om vilket som är SPHK:s organisationsnummer.
g) Beslut: att en scanner får införskaffas av centralstyrelsen till ett kostnadstak på kronor
1000:-

§8

Aktivitetsbidrag

Inga ansökningar har inkommit.
§9

Organisation PD

-

Karina Andreasen och Lennart Andersson blir tävlingsansvariga för PD 2016.

-

Önskemål om en organisationsgrupp på 5-6 personer.

-

Se över brister.

-

Ny hemsida önskas. Finns plattform under SPHK:s hemsida?

-

Ekonomi. Beslut: Huvudman är SPHK centralt med rätt att delegera.

-

Plats och tid. Beslut: till v 10 i Särna.

-

Bana?

-

Se över alternativ plats inför PD 2017.

§10

Polarhundsmästerskapet

Beslut: arrangeras av distrikt NN i Norråker v 5.
§11

Organisationsöversyn SPHK

Diskussion kring organisationen sammanfattas nedan.
-

Ett starkare SPHK.

-

Förlägga aktiviteter i distrikt.

-

Samarbete mellan rasklubbar.

-

Färre evenemang med högre status.

Beslut: att tillsätta en arbetsgrupp med arbetsbeskrivning enligt nedan. Arbetsgruppen består
av Jan Olof Högström, Camilla Nyström, Nils Uppström. J-O är sammankallande.

a) Se över nuvarande stadgar och struktur
b) Konstruera ett förslag till ny organisation

§12

Rapporter

Distrikt och rasklubbar avlägger muntliga rapporter om planerade aktiviteter (se respektive
hemsida samt aktivitetskalender).

Utställningssekreterare, Linda Almqvist, avlägger muntlig rapport;
-

Önskar rasklubbarnas domarlistor snarast.

Tävling och meriteringsansvarig, Karina Andreasen, avlägger en muntlig rapport.
-

SKK behöver få meriteringsresultaten sex veckor efter provtillfälle. Senast 1/5 ska
samtliga resultat kommit SKK till handa.

-

Karina önskar få in samtliga planerade meriteringstillfällen snarast.

Medlemssekreterare (avgående), Freddie Åkerlind, avlägger muntlig rapport.
-

Totalt 1277 medlemmar.

-

Fördelning per rasklubb; 301 Am, 95 Gr, 315 Sam, 605 Sib.

-

Föreslår att varje valpköpare erhåller ett välkomstbrev.

WSA – Alf Hallén avlägger muntlig rapport.
-

General Assembly ska äga rum i januari 2016.

-

I samband med GA ska den planerade banan uppvisas.

-

Beslut: att anmälan till WM i Frauenevalt ska vara Alf Hallén till handa senast 1/12.

Hemsidan – Andreas Knudsen avlägger muntlig rapport.
-

Teknisk webbmaster, Robert Frick, hälsar att tidsåtgången för reparationsarbete är stor.
Detta på grund av att många webbadministratörer hanterar inmatning till
aktivitetskalendern på fel sätt.

-

Beslut: att endast centrala webbredaktören, Malin Granqvist, ska administrera
aktivitetskalendern.

§13

Domaransökningar

Ansökan har inkommit från Petra Junehall samt Jonny Andersson.
-

§ 14
-

Beslut: att berörda rasklubbar behandlar ansökan och att centralstyrelsen sedan fattar
slutgiltigt beslut i frågan.
Övrigt
SPHK har skickat in ansökan om att arrangera exteriördomarkonferens 2018. Nisse
Uppström upplyser att SKK ska arrangera en generell domarkonferens samma år och

föreslår att SPHK ändrar ansökan till ett senare tillfälle. Styrelsen avser att återkomma
med beslut.
-

Framkommer att de nya dopingreglerna tillåter medicinen levaxin, villkorat att intyg
bifogas.

-

Önskemål framförs om att domarexaminatorer bör finnas på hemsidan.

-

Beslut: om medverkan på Stora Stockholm där Sib är sammankallande. Ev nytt
material.

-

Uppmärksammas om nya internationella tilläggsregler.

§ 15

Nästa styrelsemöte

Beslut: äger rum på Broby Gård, Arlanda, 21-22/11.
§ 16

Avslut

Alf Hallén tackar samtliga deltagare.

Vid datorn

Andreas Knudsen
Sekreterare

Alf Hallén
Ordförande

Lena Tano
Justerare

