
Förslag till verksamhetsplan 2015-2016 (årsmöte – årsmöte) 

SPHKs huvuduppgift är att slå vakt om och utveckla de polara raserna i Sverige 
enligt våra stadgar och uppdrag från SKK. 

För att fullgöra uppdraget är vi organiserade i fyra rasklubbar och sex distrikt. 
Rasklubbarna har det direkta ansvaret för respektive ras. Distrikten ansvarar för 
medlemsverksamheten (aktiviteterna) i respektive geografiskt område. 

Rasklubbar 

SPHK ska inleda arbetet med nästkommande exteriördomarkonferens som enligt 
styrelsens uppfattning bör äga rum 2018. 

Revideringen av meriteringsregler för 2017-2022 ska slutföras och fastställas. 

Vi uppmanar rasklubbarna att söka bidrag ur aktivitetsfonden för att stimulera 
arbetet med rasspecifika frågor. 

Vi uppmanar rasklubbarna att vidareutbilda ledamöter och funktionärer exempelvis 
via deltagande i SKKs seminarier och utbildningar. 

Distrikt 

SPHK ska fortsätta erbjuda medlemmarna variationsrika aktivitetsprogram. 
Distrikten bör framförallt sträva efter att fånga upp polarhundsägare utan specifikt 
dragintresse. 

 Vi uppmanar distrikten att söka pengar ur aktivitetsfonden. Vi uppmanar även 
distrikten att söka pengar från SDSF, öronmärkt till ungdomsverksamhet. 

Vi uppmanar distrikten att vidareutbilda ledamöter och funktionärer, exempel vis 
via SDSF eller SKK. 

 Som medlem i SDSF bör distrikten prioritera att delta på SDSFs årsstämma. 

Gemensamt 

Införandet av SPHKs nya hemsida har genomförts. Huvudföreningens, rasklubbarnas 
och distriktens hemsidor har nu fått ett enhetligt utseende och blivit mera 
användarvänliga. Det är ett gemensamt ansvar att hålla hemsidorna levande. Det 
är huvudföreningens ansvar att skapa ett ramverk för hur strukturen ska se ut. 
Under nästkommande arbetshelg kommer struktur och innehåll ses över. 

Vi ska genomföra arbetshelgen i september 2015, denna gång i distrikt Södra. 

Vi ska genomföra Polarhundsmästerskapet 2016 i samarbete med något av 
distrikten. 



Vi ska genomföra Polardistans 2016. 

Vi ska genomföra ett årsmöte i april 2016 i distrikt södra i samband med en 
utställning. 

Vi ska tillsätta en grupp som ser över våra stadgar. 

Vi ska fortlöpande behandla frågan huruvida medlemskap i WSA och SDSF gagnar 
SPHK. 
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