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PROTOKOLL 
 
Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundsklubben den 11 november 2006  
i Älvdalen 
 
NÄRVARANDE  
Tjänstgörande 
Christer Afséer, ordförande 
Per Agefeldt 
Ulf Jönson 
Gunilla Mellgren 
Agneta Nilsson Hörnlund 
Ulrica Öhman 
Ninni Hjortvall, AM 
Birgitta Mjöberg, SH 
Annelie Rundberg, Gr 
Britta Sethson, Sam 

Övriga närvarande 
Freddie Åkerlind, ersättare 
Per Skye, ersättare 
Inge Eklund, Västra distriktet 
Roger Mjöberg, valberedningen 
 
 
 
 
 

 
 
§ 1 Protokolljusterare 
 
Per Agefeldt och Ninni Hjortvall utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
 
§ 2 Skrivelser 
 
a) Helena Björck har föreslagit att SPHK anordnar en föreläsning i grundläggande genetik. 

 
Styrelsen är positiv till idén, men vill flytta fram föreläsningen för att få ett bättre 
genomslag. Ordföranden och sekreteraren får i uppdrag att meddela Helena Björck. Britta 
Sethson får i uppdrag att planera den kommande föreläsningen. 

 
b) Skrivelse angående rasklubben för samojed. Ordförande i rasklubben återför diskussionen 

till rasklubben. 
 
c) Informeras om Nedre Norras förslag till prestationsmärken hos Svenska Draghundsport-

förbundet. 
 
d) Förslag till förändrad logotype har inkommit. SKK har också riktlinjer om hur logotypen 

ska utformas hos anslutna klubbar. Frågan om eventuell ändring av logotype för såväl 
SPHK centralt som hos distrikt och rasklubbar bör tas upp på årsmötet. 
 
Styrelsen beslutar uppdra åt Per Agefeldt, tillsammans med Åke Wedin och Mats Gelott, 
att till årsmötet i maj föreslå en gemensam huvudlinje för alla logotyper - SPHK, distrikt 
och rasklubbar - i enlighet med SKKs riktlinjer. 

 
§ 3 Rapporter 
 
a) Rapporter lämnas från samtliga rasklubbar bland annat disciplinärende rörande alaskan 

malamute. 
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b) Uppdrag i föregående protokoll gås igenom. Följande uppdrag kvartstår/lämnas 
- Övre Norra. Ulf Jönsson arbetar vidare med frågan. 
- Uppgifter om distriktens och rasklubbarnas utställningar och inbokade domare på 

hemsidan. Utställningssekreterarens ansvar. 
- Arbetsbeskrivning för olika ledamöter på hemsidan. Sekreterarens ansvar. 
- Försäkringsskydd. Förslag tas fram till årsmötet. Beslut bör tas av samtliga dvs SPHK 

centralt, distrikten och rasklubbarna. Per Agefeldt och Ulf Jönsson tar fram en skriftlig 
information och sekreteraren skickar därefter ut en skrivelse om försäkringen till 
distrikt och rasklubbar. 

 
c) SKKs Föreningskommitté har uppmanat samtliga klubbar att vara noga med vilket 

material man delar ut under en utställning eller annat officiellt arrangemang i klubbens 
regi. Innehållet i skrifter, foldrar eller annat material får inte stå i strid med vare sig SKKs 
regelverk eller gällande lagstiftning.  

 
d) SPHK har nominerat Annica Uppström till SKKs valberedning för uppdrag i SKKs 

centrala organisation. 
 
e) Information om vad som händer inom norsk polarhundsklubb. Grupper inom alaskan 

malamute vill bryta sig ut. 
 
e) Hemsidan. Webbansvarig informerar om den nya hemsidan. Det finns möjlighet att lägga 

ut Polarhunden i sin helhet på hemsidan. Styrelsen anser att ett år gamla tidningar kan 
läggas ut. Webbansvarig undersöker vidare möjligheterna att lägga ut en karta som visar 
distrikten. 

 
f) SKK har skjutit på beslutet om vilka som ska få ekonomiskt stöd att anordna 

exteriördomarkonferens. Ninni Hjortvall får i uppdrag att utforma en skrivelse till 
kommande kennelfullmäktige där man uppmanar SKK att se över sina rutiner kring 
exteriördomarkonferenser. 

 
§ 4 Polardistans 
 
Inge Eklund informerar om ny organisation för Polardistans och ändrade klasser mm. 
 
Arbetet med en genomgång av för och emot öppna klasser i Polardistans har nyligen 
påbörjats. Arbetsgruppen återkommer med en analys. 
 
Styrelsen ser det som önskvärt att möjligheterna att få del av interregionala medel undersöks. 
En förstudie skulle kunna göras under 2007. Ninni Hjortvall och Birgitta Mjöberg får i 
uppdrag att kontakta Västra distriktet för att efterhöra intresset att söka interregionala medel. 
 
§ 5 WSA 
 
Janne Nordlöf har lämnat en skriftlig rapport om planeringen inför VM 2008. 
 
Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att klara ut SPHKs och Nedre Norras ansvar i 
arrangemanget kring VM samt att utse Ulf Jönsson som styrelsens kontaktperson i det 
fortsatta arbetet kring VM. Kontaktpersonen ska fortlöpande hålla styrelsen informerad. 
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SPHK är medlem i WSA. Antalet anmälda medlemmar påverkar antalet röster. För 
närvarande är antalet licensierade medlemmar anmälda och efter detta antal betalas 
medlemsavgiften. Styrelsen uppdrar åt Per Agefeldt att till nästa möte utreda om denna 
princip bör fortsätta eller om det totala antalet medlemmar bör anmälas. 
 
§ 6 Ekonomisk rapport 
 
Kassören lämnar en ekonomisk resultaträkning och balansräkning t o m 2006-10-31. 
Årsprognosen pekar på ett negativt resultat. 
 
Kassören påminner också om att underlag till fakturering av annonser både på hemsidan 
och i Polarhunden ska lämnas till kassören. 
 
§ 7 Remiss från Svenska Kennelklubben  
 
SKK har remitterat frågan om möjlighet till fullmaktsröstning på Kennelfullmäktige. 
 
Styrelsen beslutar att avstyrka remissen eftersom demokratiprocessen försämras. 
 
§ 8 Hedersmedlem 
 
Rasklubben för alaskan malamute har nominerat Inge Eklund.  
Styrelsen föreslår även avgående redaktören för Polarhunden Wille Carlsson. 
 
Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att utse Inge Eklund och Wille Carlsson till 
hedersmedlemmar i SPHK. 
  
§ 9 Motion till Kennelfullmäktige 
 
Vid förra styrelsemötet beslutades att uppdra åt ordföranden att skriva en motion till 
Kennelfullmäktige om rovdjurspolitiken. Motionen är inte inlämnad till SKK. 
 
Styrelsen beslutar att frågan om en motion om rovdjurspolitiken ska lämnas till SKK bör 
behandlas på ett årsmöte.  
 
§ 10 Kommunikation i SPHK 
 
Sekreterare har påbörjat arbetet med en kommunikationsplan. Ärendet återkommer nästa 
styrelsemöte. 
 
§ 11 Polarhunden 
 
Från och med nästa år blir det en ny redaktör för Polarhunden och en redaktionskommitté 
med två personer förutom ansvarig utgivare. 
 
§ 12 Valberedning 
 
Ordförande i valberedning deltar för att diskutera valberedningens arbete inför årsmötet. 
 
Rasklubbarna påminns om att till SPHKs årsmöte ta fram namn till valberedning och  
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rasrepresentanter i styrelsen. 
 
§ 13 Övriga frågor 
 
Freddie Åkerlind rapporterar om arbetet med att se över rutinerna för hantering av 
meriteringsresultat. Ett förslag är framtaget som bland annat innebär att respektive arrangör 
debiterar 40 kr för anmälan i stambokföringsavgift per spann varav 30 kronor går till SKK. 
 
Styrelsen ställer sig bakom förslaget. 
 
Information om de nya rutinerna och en ny blankett kommer i nästa nummer av Polarhunden. 
Sekreteraren skickar ut informationen till distrikt och rasklubbar. 
 
§ 14 Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte blir fredagen den 18 maj. Årsmötet är den 19 maj och Nedre Norra 
arrangerar. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Agneta Nilsson Hörnlund 
 
 
Justeras 
 
 
Christer Afséer Per Agefeldt  Ninni Hjortvall 
Ordförande    
 
 
 


