PROTOKOLL
Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundsklubben den 17-19 augusti 2012
på Jävregården, Piteå, i samband med arbetshelg

NÄRVARANDE
Tjänstgörande
Gunilla Mellgren, ordförande
Ninni Hjortvall
Agneta Nilsson Hörnlund
Christina Kleemo, ersättare
Helene Ouchterlony, ersättare
Mats Eliasson, ersättare
Kirsten Poulsen, AM
Erika Eriksson, Sam
Lisbeth Brax-Olofsson, SH
Monica Hjelm, Gr

§1

Övriga närvarande
Dan Palmblad, Västra
Britt Forsgren, Mälardalen
Cecilia Lönnberg, Gävle-Dala
Camilla Eklund, NN
Micke Sandin, ÖN, 18 aug
Elisabeth Lönnberg, ÖN
Eva Nätteldal, ÖN
Kariitta Ryttinger, ungdomsansvarig

Protokolljusterare

Christina Kleemo utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§2

Val

Styrelsen beslutar
a) utse Fredrik Petri att ingå i arbetsutskottet
b) utse följande ledamöter till kommittén för utredning om SPHKs framtida agerande
inom draghundsporten enligt årsmötesbeslut 2012:
Freddie Åkerlind, ordförande
Cecilia Lönnberg
Christer Afséer
Lennart Andersson
Adjungerande: Nisse Uppström och Ylva Malmberg
§3

Tävlingssekreterare

SPHK saknar tävlingssekreterare. Rasklubbarna uppmanas att senast den 15 september
lämna två förslag per klubb till ny tävlingssekreterare.
§4

Information

Information/genomgång av följande styrande dokument:
a) Kommunikationsplanen
b) Etiska programmet
c) Grafiska programmet. Styrelsen beslutar att om inte programmet följs har styrelsen
möjlighet att reducera rasklubbs/distriktsbidraget. Medlen tillförs i så fall berörd
aktivitetsfond.
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d) Webb-policyn. Styrelsen beslutar komplettera nuvarande dokument med SKKs
policy om sociala medier.
e) Stadgarna. Styrelsen beslutar att göra en språklig justering av stadgarna. Rasklubbar
och distrikt har möjlighet att senast den 1 november inkomma med synpunkter.
§5

Ekonomi

a) SPHKs resultat- och balansrapport per juli 2012 redovisas.
b) Slutredovisning av Polardistans har lämnats. Ärendet tas upp på styrelsemötet i november
eftersom redovisningen har lämnats sent och förlusten överstiger vad som finns i fonden.
Polarhundsmästerskapet fick ett fast bidrag och någon slutredovisning har därför inte
lämnats.
c) Styrelsen beslutar om ersättning för telefon- och uppkopplingskostnader 2012 till
ordförande, vice ordförande, sekreteraren, webbansvarig och redaktören för Polarhunden
med 1000 kr vardera och 500 kr vardera till tävlings-, utställnings-, medlemssekreterarna och
ungdomsansvarig.
d) Vice ordförande/ekonomiansvarig går igenom ekonomiska riktlinjer och rutiner inom
SPHK.
e) Redovisas bidrag till rasklubbar och distrikt.
f) Redovisas hantering av lån till Nedre Norra.
§6

Årsmöte 2013

Styrelsen beslutar, under förutsättning av SKKs godkännande av ändring av utställning, att
SPHKs årsmötet 2013 ska vara den 18 maj i samband med Övre Norras utställning i Piteå
den 19 maj.
§7

Arbetshelg 2013

Styrelsen beslutar att SPHKs arbetshelg ska arrangeras av Mälardalen den 16-18 augusti
2013.
§8

Aktivitetsfonder

SPHKs au har beslutat om medel ur aktivitetsfonden till rasklubben för alaskan malamute
med 2 600 kr till en föreläsning om polyneuropati i samband med avelskonferensen den 1012 augusti.
Följande nya ansökningar har inkommit och behandlas:
a) Rasklubben för samojed: Klövjetur 6-9 september. Avslag
b) Rasklubben för samojed: Uppdatering av RAS. Avslag
c) Rasklubben för samojed: Kostnader i samband med Rasspecial i Furudal 2013.
Ansökan måste kompletteras med en budget. Beslut på styrelsemötet i november.
d) Rasklubben för samojed: Tryckkostnader för valpfolder. Ansökan måste
kompletteras med en budget. Beslut på styrelsemötet i november.
e) Rasklubben för grönlandshund: Vinteraktivitet i samband med utställning. Beslut om
förlustgaranti med 50 procent, max 3 000 kr.
f) Övre Norra: Förlustgaranti för ny tävling Polcirkeldraget 22-24 mars 2013. Under
sammanträdes meddelas att arrangemanget blir av, men inte i form av tävling det
första året. Beslut om förlustgaranti med 50 procent, max 3 000 kr.
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§9

Rapport från avelskonferensen den 10-12 augusti

Ninni Hjortvall lämnar en kort muntlig rapport. Slutrapport lämnas på styrelsemötet i
november.
§ 10

Utställningar

a) Riktlinjer för utställningar inom SPHK har tidigare sänt ut. Styrelsen beslutar att för
person bosatt i Sverige krävs medlemskap i SPHK för att ställa ut i officiell klass och
utställningsansvarig med adekvat utbildning behöver inte vara medlem i berörd
rasklubb/distrikt. Ungdomar kan genom Sveriges Hundungdom vara dubbelanslutna
till SPHK upp till och med 18 års ålder.
b) Utställningar 2013. Styrelsen godkänner önskade ändringar.
c) Utställningar 2014. Styrelsen godkänner önskade ändringar.
d) Internetanmälan och katalog via PC. Nedre Norra har skaffat egen licens. SPHK
centralt kan inte ha en samlad licens.
e) Rasklubbarnas listor för rekommenderade exteriördomare vid SPHKs utställning.
Rasklubbarna ska inkomma med listor för utbetalning av rasbidrag.
Listorna är ett arbetsmaterial och ska endast användas för internt bruk inom SPHK.
SPHK är en specialklubb för rasklubbar och distrikten ska hjälpa rasklubbarna på
lokal nivå att anordna bland annat utställningar. Listorna är enbart en hjälp till
distrikten att hitta domare som rasklubbarna anser bedömer raserna på ett bra sätt.
Distrikten kan alltid ta kontakt med rasklubbarna för att diskutera val av domare.
Kirsten Poulsen reserverar sig mot att rekommendationslistorna inte är officiella.
§ 11

Tävlingar

a) Distrikten måste kontrollera medlemskap i SPHK vid tecknande av licens. Om en
person inte är medlem är inte licensen giltig och då gäller inte heller försäkringen.
b) Rasklubben för siberian husky anser att det är viktigt med rookieklass/motionsklass
på dragtävling. SPHK anser att det är viktigt att uppmuntra fler att starta /prova att
dra med sina hundar. Gröna kortet och licens är en försäkring om något händer.
c) Medlemskap vid arrangemang diskuteras.
d) Ungdomar med dubbelt medlemskap i Sveriges Hundungdom och SPHK räknas som
medlemmar i SPHK vid utställningar/tävlingar. Medlemssekreteraren har listor med
ungdomar med dubbelt medlemskap.
§ 12

Revidering av RAS

Rasklubben för alaskan malamute har fått sin revidering av RAS godkänd av SKK.
Rasklubben för grönlandshund har efter justering skickat in sin revidering av RAS till SKK.
Rasklubben för samojed har fått tillbaka sin revidering av RAS från SKK för ytterligare
komplettering.
Rasklubben för siberian husky håller på med sin revidering och beräknar att den ska blir klar
under året.
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§ 13
Meritering
a) Informeras om de reviderade meriteringsreglerna 2012-2016 . Regelverket finns på
hemsidan.
b) Rasklubben för siberian husky uttrycker önskemål om en manual för hantering av
regelverket för meritering. Ninni Hjortvall skickar ut den checklista som används av
rasklubben för alaskan malamute för synpunkter och gör därefter en gemensam checklista.
c) SKK/PtK har tillskrivit SPHK om utbildning av domare som ska döma meriteringsprov
inom SPHK. SPHK har hittills används sig av domare utbildade av SDSF. Styrelsen beslutar
att uppdra till den nya tävlingssekreteraren att tillsammans med rasklubbarnas
tävlingssekreterare/meriteringsansvariga utarbeta förslag till hur en domarutbildning skulle
kunna vara.
§ 14

Aktivitetskalender

Alla arrangemang, stora som små, ska anmälas till Ninni Hjortvall för att ingå i SPHKs
aktivitetskalender. Planerade aktiviteter ska anmälas senast den 1 augusti för att kunna
diskuteras på arbetshelgen. Därefter ska förändringar anmälas löpande. Aktivitetskalendern
publiceras både i Polarhunden och på SPHKs hemsida.
§ 15

Polarhundsmästerskapet 2013

Distrikt som är intresserade att anordna polarhundsmästerskapet 2013 ska anmäla detta till
styrelsen senast den 1 november. Om ingen anmäler sig ställs polarhundsmästerskapet in.
Beslut tas av styrelsen i november.
§ 17

Polardistans 2013

Budget och önskemål om förlustgaranti ska lämnas till styrelsen för att kunna behandlas i
november.
§ 18

SPHKs digitala närvaro

Ninni Hjortvall rapporterar om det arbete som pågår. Styrelsen behöver hjälp med
offertförfrågan
§ 19

Ungdomsfrågor

Ungdomsfrågorna diskuteras för att ge Kariitta Ryttinger vägledning för sitt arbete. Det är
svårt att få respons i verksamheten. Särskild budget finns för verksamheten.
Styrelsen beslutar att
- varje distrikt bör genomföra minst en ungdomsaktivitet, separat eller parallellt med
vuxenaktivitet, varje år
- distrikten ska lämna kontaktuppgift till sin ungdomssekreteraren till SPHKs
sekreterare senast den 15 september
- en kartläggning av nuvarande aktiviteter ska göras
- ungdomsfrågor bör vara en punkt på dagordningen på styrelsemöte
- ungdomsaktiviteter kan omfatta ungdomar upp till 25 år
- ungdomsverksamheten bör ha en egen hemsida

4

§ 20

Rapport från grupparbetet

Representanterna från distrikten diskuterade följande frågor:
- Strategi för SPHKs framtida agerande inom draghundsporten
- Hur vill vi ha Polarhunden i framtiden
- Arbetsbeskrivningar och hur arbetet är organiserat inom de olika distrikten
- Idrott on-line
Representanterna från rasklubbarna diskuterade följande frågor:
- Strategi för SPHKs framtida agerande inom draghundsporten
- Hur vill vi ha Polarhunden i framtiden
- Arbetsbeskrivningar och hur arbetet är organiserat inom de olika rasklubbarna
- Gemensam policy för avelsråd
Styrelsen beslutar att ge Mats Eliasson ett särskilt uppdrag att bevaka frågor inom SDSF.
§ 21

Rapporter

a) Distrikten rapporterar om genomförda och planerade aktiviteter.
b) Rasklubbarna rapporterar om genomförda och planerade aktiviteter.
c) Redaktören för Polarhunden har lämnat en muntlig rapport till ordföranden som
redovisade den på mötet. Några frågor diskuterades på grupparbetena. Redaktören önskar
också en redaktionskommitté och en kontaktperson från respektive rasklubb/distrikt.
d) Webmaster tar upp aktivitetskalendern som både ska finnas i Polarhunden och på
hemsidan.
e) Utställningssekreteraren hänvisar till den skriftliga rapport som redovisades på årsmötet.
f) Medlemssekreteraren rapporterar bland annat att det i augusti är 1 438 medlemmar i
SPHK. I rasklubbarna är det 348 i AM, 100 i Gr, 302 i Sam och 675 i SH. 38 saknar rasval.
§ 20

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 10 november 2012 i Borlänge.
§ 22

Övriga frågor

a) Rasmontrarna vid SKKs hundutställning i december i Stockholm ska fortsatt
samordnas. Uppdraget cirkulerar mellan rasklubbarna. Grönlandshund får i uppdrag
att svara för samordningen 2012. Sekreteraren anmäler till SKK.
b) Arbetshelgen är det viktigaste mötet inom SPHK då alla träffas och ska diskutera
kommande verksamhetsår mm. Styrelsen ges möjlighet att reducera
rasklubbs/distriktsbidraget för de som inte har någon representant på mötet. Medlen
tillfaller i så fall berörd aktivitetsfond.
c) Diskuteras jordbruksverkets regelverk och vilka möjlighet som finns att påverka
regler och tolkning av desamma. SPHK bör lämna sina synpunkter via SKK, som har
större möjligheter att påverka. SPHK är dock medveten om de svårigheter som SKK
har haft att få gehör för sina synpunkter.
d) Elisabeth Lönnberg åtar sig att sammankalla och samordna distrikten inför nästa
årsmöte med SDSF.
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Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund
Justeras

Gunilla Mellgren
Ordförande

Christina Kleemo
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