
Verksamhetsberättelse för Svenska Polarhundklubben 2015-2016 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret: 
                                        Ordinarie 
Alf Hallén ordförande                                             arbetsutskottet 
Donald Eriksson vice ordförande                           arbetsutskottet 
Andreas Knudsen sekreterare                                 arbetsutskottet 
Helene Ouchterlony  ekonomiansvarig                  arbetsutskottet 
Katarina Palm Worrsjö 
Mats Eliasson 

                                        Rasklubbsrepresentanter 
Michelle Ohlsson          Alaskan Malamute 
Lennart Andersson        Grönlandshund 
Camilla Nyström           Samojed 
Camilla Eklund             Siberian husky 

                                        Suppleanter 
1 Malin Granqvist 
2 Birgitta Karlgren 
3 Eva-Maria Taavo 

                                         Funktionärer utom styrelsen 
Linda Almqvist               Utställningssekreterare 
Karina Andreasen           Tävlingsansvarig 
Karitta Ryttinger             Ungdomsansvarig 
Maria Gustavsson  (Freddie Åkerlind del av året)  Medlemsansvarig 
Malin Granqvist              Webbredaktör 
Robert Frick                    Teknisk webbmaster 

 Möten 
Under verksamhetsåret har SPHK haft fyra styrelsemöten varav ett konstituerande och ett 
under arbetshelgen. Arbetsutskottet har haft sju telefonmöten. 
Förra årsmötet avhölls i Bollnäs i samband med Gävle Dalas utställning. Ett välbesökt möte. 
Arbetshelgen höll vi på Broby Gård Arlanda i augusti. 

                                          Distrikten 
Samtliga distrikt har erbjudit medlemmarna olika aktiviteter. Utställning, tävling på barmark 
och snö, samt vandringar för att nämna några. Styrelsen uppmanar distrikten att arrangera fler 
tillfällen för medlemmar att mötas, gärna i samarbete med rasklubbarna. 

                                         Rasklubbar 
Rasklubbarna har arrangerat meriteringstillfällen och utställningar för SPHK:s medlemmar. 



Klubbarna har tillsammans med övriga styrelsen färdigställt meriteringsreglerna och SPHK 
har lämnat ett förslag till SKK för slutgodkännande. 
                                          

 SKK 
SPHK är medlem i SKK . SPHK har en fortlöpande kontakt med SKK via sekreterare. 
Under året deltog SPHK på Kennelfullmäktige. 

 WSA 
Årets EM tävling i Frauenwald blev inställt på grund av snöbrist. En del av startavgiften 
kommer att betalas tillbaks till de tävlande. 
Glädjande nog så blev Polardistans arrangör för WSA:s Europamästerskap i långdistans 300. 
Vi har blivit tillfrågade om att åter arrangera detta 2017.  

  Hemsida 
Polardistans har fått en ny hemsida baserat på samma programvara och liknande typsnitt som 
övriga sidor i SPHK. Sidan har varit välbesökt före, under och efter polardistans. 

  Polarhunden 
Polarhunden är vår klubbtidning och är en viktig informationskanal ut till våra medlemmar. 
Här är det också vårt allas ansvar som medlemmar att fylla tidningen med artiklar för att göra 
den så läsvärd som möjligt. 
    
  Medlemmar 
SPHK har i nuläget 1325 medlemmar (2507 inklusive distrikt) men vi har möjlighet att bli 
fler. Det finns många som har en eller två hundar som väljer att inte vara medlem Vi behöver 
ständigt arbeta för att göra klubben attraktiv för alla polarhundsägare. 

  Organisation 
Organisationsgruppen har konstruerat ett förslag som varit ute på remiss och ett frågeformulär 
har funnits på hemsidan. En rasklubb och två distrikt har lämnat synpunkter. Tänk på att det är 
ett förslag från en av styrelsen tillsatt grupp och i slutänden är det styrelsen som lägger förslag 
till årsmötet på en tänkt organisation. Det viktiga är att vi framför våra åsikter och diskuterar 
vilken organisation vi ska ha. 
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