Verksamhetsberättelse för SPHK 2006
Styrelsen har under verksamhetsåret 4 styrelsemöten, varav ett konstituerande samt en
arbetshelg. Förutom detta har arbetsutskottet (AU) haft två telefonmöten. Styrelsearbetet har
präglats av en positiv anda och en vilja att förnya och förbättra.
Ekonomin har fortsatt förbättrats vilket möjliggjorde dubbleringar av distrikts- och rasklubbsbidrag samt avsättningar för framtiden har gjorts, utöver vad som budgeterades vid ingången
av året.
SPHKs hemsida fick under året en ansiktslyftning och blev modernare med en intressantare
framtoning. Viktigt för framtiden är den fortsatta utvecklingen av vår hemsida.
Som en särskild punkt i verksamhetsplaneringen för 2006 lyftes den interna och externa
kommunikationen fram. Brister i kommunikationen har funnits (och finns) på alla nivåer
inom SPHK och i ett försök att förbättra denna har en kommunikationspolicy arbetats fram.
Förhoppningsvis skall kommunikationspolicyn framgent hjälpa till att förbättra och få
förtroendevalda i SPHK att ta sitt ansvar för en effektiv och saklig kommunikation.
Vad det gäller ras- och avelsarbetet är det rasklubbarna som har det direkta ansvaret och
SPHK har ett övergripande ansvar, som normalt innebär att tillse att rasklubbarna tar sitt
ansvar och också bedriver sitt ras- och avelsarbete i enlighet med rasstandard, SPHK:s stadgar
och SKK:s riktlinjer. Framarbetandet av RAS (Rasspecifika Avels Strategier) hade framför
allt skett under 2005 så år 2006 var det år då rasklubbarna skulle arbeta mot de mätbara mål
som har satts upp. De rasklubbar som ännu inte gjort någon utvärdering av hur långt man nått
skall under innevarande år (2007) försöka konstatera de tre viktigaste målen och
måluppfyllelsen.
Vad det gäller aktiviteter är det framför allt distrikten som arbetar med de rasövergripande. De
två största arrangemangen / tävlingarna är Polar Distans och Nordic Open. Polar Distans som
är SPHK:s långdistanstävling ökar antalet deltagare och har etablerat sig både inom Norden
och resten av Europa som ett begrepp. Nordic Open (tidigare Polarhundsmästerskapen) har
under många år varit vårt ledande tävlingsarrangemang men har de senaste två åren tappat i
deltagarantal. Denna utveckling måste brytas vilket blir en utmaning för kommande SPHK
styrelse och det distrikt som är villig att arrangera.
I övrigt vad det gäller distrikten är det utvecklingen i ÖN som är mycket positiv. Efter att ha
slumrat i många år arrangeras nu både utställningar och träffar.
Något annat positivt är det ökande medlemsantalet inom SPHK. År 2006 passerade vi totalt
1300 medlemmar vilket förhoppningsvis tyder på att intresset för renrasiga polarhundar är
sakta stigande (bra eftersom vi inte vill ha någon jätteboom) och att SPHK förmår att värva
medlemmar i motsvarande grad.
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