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Protokoll från medlemsmöte i Herrfallet 2015-08-29
g1 Mötet öppnas och alla hälsas välkomna av ordf. Lennart Andersson
$2 Val av sekreterare: Helen Söderström
$3 Val avjusteringsman: Rein6 Taekema
g4 Redovisning av klubbens ekonomiska situation:
På kontot finns drygt 41.000 sek.

Resultatet for 2015 kommer attvaramer positiv än väntat, p.g.a.:
- vinterträff Hamra: + 8.500 (varav drygt 2.000 pga middag)
- utställning Herfallet: + 1 .100 (istället av lite min som var planerad)
- försäljning T-shirt: + 1.500 (kostnader togs i 2014)
Övrigt väldigt låga kostnader för styrelsen.
$5 Redogörelse från SPHK:s arbetshelg 22-23 augusti, se bilaga
g6 Hittills kända meriteringstillfällen för vintersäsongen 2016 iir Hamra

I5-I7

januari Dp 60 15-16ll och Dp I0 l711-16 och Polardistans v 10. Lennart har
korresponderat via mail med Alaska Malamute klubben och samojed klubben
ang gemensam dialog för kommande vintersäsong och meriteringstillfällen.
$7 fusmötet2016 kommer att arrangeras av södra distriktet.
$8 Hemsidan, det iir fortsatt behov av att fa in nytt material och bilder till
hemsidan. Diskussion ang hemsidan och dess funktioner samt hur ska vi göra
den intressant för våra medlemmar, inget beslut i frågan.
g9 Öwiga frågor:
* Det finns fortfarande kvar T-shirt att köpa för den som dr intresserad.
* Information gällande icke tillåten ftirg på grönlandshund, Blue merle,
diskussion ang rasen grönlandshund och grundtanken med att alla
fargkombinationer är godkända. Denna nya fiirg är inte ngt man bedömer som
naturligt.
* Information gällande polardistans och behovet av funktionärer. De som är
intresserade kan ta kontakt med Karina Andreasen.
$10 Mötet avslutas och ordförande Lennart Andersson tackar for deltagandet.
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Ordförande

Justerat av:

Helön Söderström
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Sekreterare

Redogörelse från SPHK:s arbetshelg

l.

Den enskilt största punkten var revideringen av meriteringsreglerna. Diskussionen tog
lång tid men präglades av en mycket konstruktiv anda där alla hade en
problemlösningssyn på frågor dar det fanns delade meningar mellan raserna.

Enligt min så blir det inga dramatiska forändringar, jämfort med dagens regelverk.
Några punkter tycker jag dock är värda att nämna.
- Det blir nu en samstämmighet mellan kraven på bruksmerit (2'.a pris) for att erhålla
SE UCh och utställningsmeriten (good) for att erhålla SE (polar)Ch.

-

PDP-titeln kommer nu att finnas fÖr grönlandshundar.

-

Draglastreglerna kommer att ändras och bli högre än tidigare. De nya vikterna blir
30150165175lS5195 och med totalt 5 kg avdrag om tikl-ar ingår i spannet.

-

Den foreslagna åndringen vid beräkning av grundtiden blir inte av. Det betyder att
det även fortsåttningsvis blir genomsnittstiden av de två bästa som blir grundtid
när 3-14 spann genomfor tävlingen. Fr.o.m. 15 fullfoljande spann är det
genomsnittstiden lor de tre främsta spannen som blir grundtid.

-

I DP60 fanns ett forslag om att 1:a resp. 2:aprrs skulle vara ett visst antal procent
mer än grundtiden (15, resp. 25 o/o)lägsta hastighet, samt att hastigheten skulle vara
minst 10, resp. 8 kmlh. . Kraven på en minihastighet ströks.

Däremot kommer det att finnas en möjlighet att erövra ett T'. och2'.a pris om
endast ett eller två spann fullloljer meriteringen. Kraven for 1:a pris blir då en
lägsta minimihastighet på 11 km/tim och lor 2:a pris 9 km/tim.

2.

Dragprov 250+ kommer fr.o.m. denna revidering att finnas åven för
grönlandshund.

SPHK:s årsmöte 2016 kommer att arrangeras av södra distriktet.

3. Ekomiska redovisningar

-

Resultatet for SPHK ligger något under budget och den enskilt största posten är
den avskrivning av ett lån till nedre norra som har gjorts. En annan viktig post är
att medlemsantalet fortsätter att falla.

-

Polardistans 2015 redovisade en förlust pä ca 37 000 kr, vilket var något bättre än
budget. Den viktigaste faktorn till förlustenvar att antalet "300-spann" var mycket

litet.

-

Polarhundmästerskapen 2015 redovisade en vinst pä ca 17 000 kr.

4.

Polardistans kommer att arrangeras 2016. Tavlingsledare blir Karina Andreasen.

5. Polarhundmästerskapen

kommer alt arcangeras av nedre norra i Norråker under v.5.

6. Den fråga, näst meriteringsfrågan, som tog längst tid var den organisationsöversyn
som pågår inom SPHK. Efter en långre diskussion enades mötet om att utse en
arbetsgrupp bestående av tre personer, Camilla Nyström, Nils Uppström och Jan-Olof

Högstrom. Gruppen fick i uppdrag att arbeta vidare med det forslag 3 som finns att
på SPHK:s hemsida och som i korthet går ut pä attrasklubbarnas ställning stärks,
distriken läggs ner och ersätts av aktivitetskommittder.

7.

se

'Övriga frågor'
- Under punkten 'Övriga frågor' diskuterades vårt deltagande i Stockholms
hundmässa. Vi beslutade att klubben skulle delta och att SH var sammankallande
for samordningen av montern.
- Alf Ha116n informerade om att WSA:s \M kommer att gäi Frauenwald, Tyskland,
ll-14 februari 2016. Klubben har ca20 platser och den som är intresserad att delta
skall meddela detta till Alf senast 20I5-I2-AT. Mer information om detta finns på
vår hemsida.

8.

Dopingreglementet har ändrats och numera får hund som medicineras med Levaxin
delta i tävlingar. Mer info. om detta, se vår hemsida.

Lennart A.
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