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PROTOKOLL 
 
Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundsklubben den 18-19 augusti 2007  
i Åsarna i samband med arbetshelg 
 
 
NÄRVARANDE  
 
Tjänstgörande  Övriga närvarande 
Per Agefeldt, ordförande  Malin Sundin, ers 
Ninni Hjortvall  Johan Grönberg, Södra 
Gunilla Mellgren  Marie Saul, Västra  
Agneta Nilsson Hörnlund  Synva Bratberg, Västra  
Ulf Jönson   Britt Forsgren, Mälardalen 
Per Skye, tjänstgörande ers Anders Larsson, Mälardalen 
Karina Andreason, AM  Alf Hallén, Nedre Norra 
Britta Sethson, Sam   Janne Nordlöf, Nordic Open och VM 
Malin Svensson, SH   Mia Karacs, Polarhunden 
Lasse Hammarfalk, Gr   Helene Moubis, Utställn sekr 
 
 
§ 1 Protokolljusterare 
 
Johan Grönberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 2 Stadgar 
 
a. Rapporteras att SPHK har skickat in begäran om ändring av stadgarna enligt beslut på 

årsmötet vad gäller omedelbar justering vid val av styrelseledamöter. 
b. Enligt stadgarna är såväl distriktens som rasklubbarnas verksamhetsår detsamma som 

kalenderår. Styrelsen uppmanar de distrikt som har brutit verksamhetsår att ändra detta 
fr o m årsskiftet 2008/09. 

 
§ 3 Årsmöte 2008 
 
Styrelsen beslutar att SPHKs årsmötet 2008 ska vara den 24-25 maj i Simmatorp utanför 
Skara. Västra distriktet arrangerar årsmötet i kombination med en utställning. 
 
§ 4 Arbetshelg 2008 
 
Styrelsen beslutar att SPHKs arbetshelg 2008 ska vara den 23-24 augusti i Simmatorp 
utanför Skara. Västra distriktet arrangerar 
 
§ 5 Ekonomi 
 
a. SPHKs resultat- och balansrapport per 2007-08-13 redovisas samt en rapport om 

SPHKs samlade ekonomi.  
b. Föreslås att medel avsätts till fonder för rasklubbar och distrikt. Styrelsen uppdrar åt 

arbetsutskottet att utarbeta ett förslag till regelverk om hur fonderna ska användas. 
Beslut tas av årsmötet. 
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c. Rapporteras att 300kkr har placerats för att få en bättre ränta. 
d. Bidrag till rasklubbar och distrikt 2007 redovisas och kommer att utbetalas. 
e. Styrelsen beslutar om telefonersättning för år 2007 enligt följande: 

- 1 000 kr per ledamot i arbetsutskottet 
- 500 kr till tävlingssekreteraren, utställningssekreteraren, 

medlemsansvarig och webbansvarig 
f. Rapporteras att förlusten på årets Polardistans om 4 089 kr har utbetalats ur fonden för 

Polardistans. 
g. Noteras att slutlig resultaträkning för årets Nordic open ska lämnas till kassören. 
 
§ 6 Försäkring 
 
En kollektiv klubbförsäkring har tecknats genom SKK och omfattar att hela SPHK dvs 
moderklubb, distrikt och rasklubbar. Försäkringen gäller fr o m den 1 september 2007 och 
omfattar egendom, ansvar, förmögenhet och tjänsteresa. Kostnaden är 660 kr per helår och 
klubb. För perioden 1 september 2007 t o m 30 juni 2008 blir kostnaden 550 kr  per klubb 
vilket regleras vid utbetalning av bidrag till klubbarna. 
 
§ 7 Gränsdragning distrikt och rasklubbar 
 
Gränsdragningen diskuterades på tidigare grupparbete och bland annat noteras 

- Att kennelannonser endast hör hemma på rasklubbarnas hemsidor. Distrikten ska 
hänvisa till rasklubbarna. 

- Att inga kennelannonser bör finnas i distriktens utställningskataloger. 
- Rasklubbarna ansvarar för rasrelaterade frågor och distrikten verksamhetsfrågor. 
- Viktigt med dialog mellan rasklubbar och distrikt. Distrikten får i uppdrag att 

kontakta rasklubbarna för att efterhöra rasklubbarnas behov av meriteringstillfällen. 
 
§ 8 Grafiskt program 
 
Ett diskussionsunderlag presenteras för logotyper och märken i SPHK, SPHKs distrikt och 
rasklubbar. De närvarande är överens om att arbeta vidare med förslaget om en enhetlig 
logotype. 
 
Frågan väcks om behov av SPHKs foldern. Styrelsen beslutar att trycka upp fler exemplar. 
 
§ 9 WSA 
 
a. SPHK representeras av sin ordförande vid WSAs årsmöte  
b. Presenteras förslag till motion till WSA gällande ändringar av regler. Styrelsen 

tillstyrker förslaget till motion. 
 
§ 10 Remiss från SKK om valp på utställning 
 
SPHK har av SKK fått en remiss avseende regler och anvisningar för valpar vid 
inomhusutställning. Styrelsen tillstyrker förslaget. 
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§ 11 Obesvarad skrivelse till SKK 
 
SPHK och rasklubben för samojed skrev 2003 till SKK angående krav på meritering för 
utländskt utställningschampionat. Skrivelsen är fortfarande obesvarad. Svaret har efterlysts 
på SKK. 
 
§ 12 Cert i bruksklass 
 
På årsmötet beslöts att undersöka möjligheterna att flera certifikat skulle kunna erhållas i 
bruksklass. En förutsättning för detta är att samtliga rasklubbar har enhetliga regler. 
Styrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp med representanter från samtliga rasklubbar och 
med representanter från SPHKs styrelse för att ge förslag till utformningen av enhetliga 
regler. 
 
§ 13 Sista datum för nominering av hedersmedlem 
 
Styrelsen beslutar att styrelserna för distrikt och rasklubbar har möjlighet att nominera 
hedersmedlem till och med den 31 oktober 2007. Nomineringen skickas till SPHKs 
sekreterare.  
 
§ 14 Info i PH eller på hemsidan 
 
Medlemsansvarig har i skrivelse påtalat vikten av att all viktig information som berör 
distrikt och rasklubbar finns med i Polarhunden. Det räcker inte med bara hemsidan. 
Styrelsen uppmanar alla att notera detta. 
 
§ 15 Redaktionsråd 
 
Polarhundens redaktionsråd består idag av Gunnel Åkerlind och Anna Ringnér. Styrelsen 
beslutar utöka rådet och tillfråga ytterligare ett par personer. 
 
§ 16 Kommunikationsplan 
 
Förslag till kommunikationsplan presenteras med muntliga justeringar. Synpunkter kan 
lämnas fram till den 15 september. Beslut om kommunikationsplanen tas vid nästa 
styrelsemöte. Den kommer därefter att publiceras både på hemsidan och i Polarhunden. 
 
§ 17 Faddersystem 
 
Diskuteras faddersystem. Hur man tar hand om nya medlemmar varierar mellan olika 
distrikt och rasklubbar. Beslutas att texten om faddrar tas bort på SPHKs hemsida. 
 
§ 18 Exteriördomarkonferens 
 
SPHK har återigen ansökt om att få anordna en exteriördomarkonferens år 2010. 
 
§ 19 Ringsekreterare.  
 
Frågan har väckts om det behövs fler ringsekreterare. Den allmänna uppfattningen är att 
det för närvarande inte är någon brist.  
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§ 20 Exteriördomare.  
 
Frågan har väckts om det behövs fler ”egna” exteriördomare. Det finns idag endast ett fåtal 
domare som kommer från distrikt och rasklubbar. Det är viktigt att uppmuntra dem som är 
intresserade och ett upprop kommer att göras i nästa Polarhunden. 
 
§ 21 Utbildningsansvarig.  
 
Styrelsen beslutar att utse Ninni Hjortvall till utbildningssamordnare. 
 
§ 22 Aktivitetskalender 
 
Behovet av en fungerande och heltäckande aktivitetskalender har påtalats. 
Styrelsen utser Ulf Jönsson till ansvarig för aktivitetskalendern. Kalendern ska innehålla 
utställningar, tävlingar och andra aktiviteter. Kalendern ska vara tillgänglig både på 
hemsidan och Polarhunden samt för andra aktörer såsom WSA. 
   
§ 23 PD för polarhundar eller för alla? 
 
En arbetsgrupp har lämnat sin rapport ”Öppna Polardistans för andra raser?” och Västra 
distriktet, såsom arrangörer, har inkommit med sina synpunkter. 
Alla rasklubbar är överens om att Polardistans ska bibehållas som en tävling för renrasiga 
hundar. 
 
Styrelsen beslutar att bibehålla Polardistans om en tävling för renrasiga hundar.  
 
§ 24 Kvalificering VM 2008 
 
Arbetsutskottet har tidigare behandlat frågan om kvalificering till VM 2008. Med 
komplettering av tidigare beslut är följande kvalificerande tävlingar:  
 
”Rasmästerskap för samtliga raser, SHAM-draget, Polarhundsmästerskapet och OBS-
tävlingar. Samtliga tävlingar ska vara genomförda före 2008-02-26. På kvalificerings-
tävlingarna ska 150 % regeln användas teoretiskt, dvs ingen förare stängs av i den 
pågående tävlingen men om vedebörande ej presterar bättre än 150 % av ledartiden är 
densamme ej kvalificerad att delta på PolarhundsVM 2008.” 
 
Observera att varje distrikt ansvarar för bedömningen av sina medlemmar och ger 
klartecken. 
 
8§ 25 SHAM-draget/Furudal 
 
SHAM-draget och Samojedernas Furudalsvecka kolliderar under 2008. Styrelsen 
konstaterar att när säsongerna blir kortare ökar risken för kollisioner. Aktivitetskalendern 
kommer att vara till hjälp för planeringen inför kommande år. 
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§ 26 Polarhundsmästerskap  
 
a. Polarhundsmästerskapet 2008 kommer att arrangeras av Gävle-Dala ve 5, fre-lör den  
1-2 februari, preliminärt i Ryssjön. Fler alternativ finns. 
 
b. Enligt årsmötet ska Polarhundsmästerskapet genomföras på ett fast datum fr o m 2009. 
Styrelsen beslutar att det blir ve 5. 
 
§ 27 SDSF 
 
a. Informeras om SDSFs nya gruppindelning vid tävlingar. Förändringarna berör enbart 

nordisk stil och barmark. Grupp A är för alla, grupp B för bl a alaskan malamute, 
grönlandshund och samojed samt grupp C för bl a siberian husky. Styrelsen ställer sig 
bakom förändringen. 

b. Vikten av att alla distrikt är representerade på SDSFs årsmöte betonas. För SPHK 
viktiga motioner kommer att behandlas såsom förslag till fördelning av medel och 
åldersgränser för hund. 

 
§ 28 Grönt kort/tävlingslicens 
 
Distrikten hanterar frågan grönt kort och tävlingslicens. Alla närvarande distrikt planerar 
utbildningar i grönt kort. 
 
§ 29 Rapporter  
 
a. Distrikten rapporterar bl a om planerade aktiviteter kommande säsong. 
b. Rasklubbarna rapporterar bl a om arbetet med RAS, avelsråd och utställningar. 
c. Polardistans. Planeringen är i full gång inför 2008.  
d. VM. Janne Nordlöf informerar om planeringen inför VM och framför önskemål om att 

SPHK söker bidrag hos SKK för arrangemanget. Styrelsen tillstyrker.  
e. Polarhunden. Redaktören framför önskemål om att material från distrikt och rasklubbar 

ska lämnas via en kontaktperson hos respektive distrikt/rasklubb. Diskuteras formatet på 
tidningen och beslutas att tills vidare behålla nuvarande format. Vidare diskuteras bl a 
behov av regler om vad som får förekomma eller inte. 

f. Utställningssekreterare rapporterar om ändringar av tid och plats för utställningar 2007. 
Vidare är 31 oktober sista datum för ändring 2008 och sista datum för ny ansökan till 
2010. All kommunikation med SKK vad gäller utställningar ska gå genom utställnings-
sekreteraren. En gemensam utbildning planeras för utställningsansvariga. Distrikt och 
rasklubbar kan skicka två personer vardera. Målet är att utbildningen ska ske under 
hösten. 

g. Tävlingssekreterare. Ej närvarande 
h. WEB-ansvarig. Ej närvarande. Önskemål framförs om en engelsk version av hemsidan. 
i. Rapporteras från arbetsgruppen för ett samgående SPHKs rasklubb för samojed och 

Samojedringen till en officiell rasklubb. 
 
§ 32 Övriga frågor 
 
a. Polardistans har i skrivelse ansökt om bidrag med 17 000 kr för ett resultatprogram. 

Styrelsen beslutar avslå ansökan. 
b. På nästa styrelsemöte behandlas frågan om Polarhunden och nya valpköpare. 
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c. Nästa styrelsemöte blir lördagen den 17 november.  
d. Caroline Hoffman informerar om pågående riksläger för ungdomar. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Agneta Nilsson Hörnlund 
 
 
Justeras 
 
 
Per Agefeldt  Johan Grönberg 
Ordförande   


