
Verksamhetsberättelse för Svenska Polarhundklubben år 2014-2015 (avser årsmöte till årsmöte) 

Styrelsen har under året bestått av följande personer:  
Alf Hallén, ordförande (ingår i arbetsutskottet)  
Donald Eriksson, vice ordförande (ingår i arbetsutskottet)  
Helene Ouchterlony, ekonomiskt ansvarig (ingår i arbetsutskottet)  
Andreas Knudsen, sekreterare (ingår i arbetsutskottet)  
Christina Kleemo, ledamot 
Mats Eliasson, ledamot  
Malin Granqvist, 1:e ersättare 
Birgitta Karlgren, 2:e ersättare 
David Erman, 3:e ersättare 
Christer Afseér/ Michelle Olsson, representant för rasklubben Alaskan Malamute 
Lennart Andersson, representant för rasklubben Grönlandshund 
Anneli Jönsson/Camilla Nyström, representant för rasklubben Samojedhund 
Anita Mortensson/Camilla Eklund, representant för rasklubben Siberian Husky 

Utställningssekreterare: Linda Almqvist 
Tävlingssekreterare: Karina Andreasen 
Medlemssekreterare: Freddie Åkerlind 
Webbredaktör: David Erman/Malin Granqvist 
Teknisk webmaster: Robert Frick 

Från årsmötet 2014 till årsmötet 2015 har fyra styrelsemöten genomförts, varav ett konstituerande 
möte och en arbetshelg. Arbetsutskottet har därutöver haft sex telefonmöten. 

Distrikten  
Samtliga sex distrikt har erbjudit medlemmarna aktiviteter av olika karaktär. Noterbart att flertalet 
tävlingar sker under en begränsad period och att det därför uppstår en viss konkurrenssituation. 
Styrelsen uppmanar distrikten att sinsemellan kommunicera kring val av datum för aktivitet. Styrelsen 
ser positivt på att det arrangeras tillfällen för medlemmar att mötas, även utanför tävlings- och 
utställningssammanhang. 

Rasklubbarna 
SPHKs fyra rasklubbar har genomfört en utvärdering och justering av regelverket för meritering 
kommande period 2017-2022. Meriteringsreglerna ska fastställas under kommande verksamhetsår. 
Rasklubbarna har arrangerat meriteringstillfällen, tävlingar och utställningar för medlemmarna.  

Domarkonferens 
SPHK fick avslag på ansökan hos SKK för genomförande av en exteriördomarkonferens 2017. 
Styrelsen har fattat beslut om att lämna in en ny ansökan inför 2018. 

Polardistans 2014 
Tävlingen genomfördes traditionsenligt i Särna med femtiofem startande deltagare. Arrangemanget är 
av internationell karaktär med deltagare från Norden och Europa. Tävlingen är en viktig del av 
SPHK:s verksamhet och har arrangerats via SPHK Västra. 

Polarhundsmästerskapet 2014 
Polarhundsmästerskapet genomfördes även detta år i Orsa och arrangerades framgångsrikt av SPHK 
Gävle Dala. 

SKK 
SPHK är medlem i Svenska Kenneklubben i form av specialklubb. SPHK har därför en fortlöpande 
kontakt med kansliet på SKK. SPHK deltog på specialklubbkonferensen 2014. 



WSA 
SPHK är medlem i WSA. Elva medlemmar tävlade för SPHK under VM i Österrike 2015. Tre guld, 
två silver och ett brons. 

Organisationsöversyn 
Arbetsgruppen för organisationsöversyn har under verksamhetsåret slutfört, sammanställt samt 
redovisat arbetet på hur en eventuell ny organisation kan se ut. Arbetet har åskådliggjorts på hemsidan. 
Organisationsöversynen är under fortsatt behandling. 

Meriteringsdomare 
SPHK har anordnat ytterligare en utbildning för tre nya meriteringsdomare. Efter utbildningen finns 
det totalt tio domare att tillgå. 

Hemsidan 
Arbetet med SPHKs digitala närvaro har implementerats genom den nya hemsidan som sjösattes i 
september 2014. Hemsidan underhålls genom ett antal webbredaktörer och en teknisk webmaster. 
Hemsidan är en viktig informationskanal till SPHKs medlemmar. 

Tidningen Polarhunden 
Vår klubbtidning, Polarhunden, har utkommit med fem nummer under året. Tidningen kan även läsas 
på hemsidan. Tidningen är ett viktigt mötesforum och en viktig informationskanal till SPHKs 
medlemmar. 

Medlemsantal 
Medlemsantalet I SPHK uppgår till 1295, en minskning med 44 medlemmar. Det är distrikt och 
rasklubbar som ska erbjuda såväl nya som gamla medlemmar en positiv och intresseväckande 
verksamhet som leder till att ännu fler vill bli medlemmar i SPHK. 

Årsmötet 
Årsmötet 2014 genomfördes i samband med distrikt Mälardalens utställning i Ånnaboda 29 maj. 

Arbetshelgen 
Arbetshelgen anordnades av distrikt Gävle Dala 8-10 augusti i Bollnäs. 

Ekonomi 
SPHKs resultat för verksamhetsåret 2014 visar en förlust på SEK 40211. Det är en negativ avvikelse 
mot budget (-17300). Förklaras främst av minskat medlemsantal (ca -10000 SEK) minskat antal 
annonser i Polarhunden (-15000) och inga webbannonser.  

Broby Gård Arlanda 2015-05-10 

SPHKs styrelse


