SPHKs rasklubb för Siberian Husky
Protokoll vid styrelsemöte och arbetshelg i Strömsund 20150822
Närvarande
: Helle Sörensen, Agneta Henriksson, Pernilla West, Camilla Eklund Englund.
Adjungerade
: Andreas Sande, Frida Sande, MajaLina Sande, Dalia Ramström, Annica Uppström, Ann
Wessman. Marie Israelsson ansluter möte under §6a.

§1

Mötet öppnas.
Ordförande Camilla öppnar mötet.

§2

Val av justerare.
Agneta Henriksson väljs.

§3

Uppföljning av föregående mötesprotokoll. V
i diskuterar kring hur kommande

meriteringstävlingar ska hanteras.
§4

Fastställande av dagordningen. 
Tillägger punkt 6a, b, c, d och 18a, b och c.

§5

Ekonomisk rapport. 
Inga större förändringar sedan förra mötet, styrelsen har fått

slutresultat från seminariet i juni i Mariestad, vilket slutade på ca +2500 kr.
§6a

Info från domarkontakt
Annica Uppström. Annica informerar vad begreppen

innebär runt examinatorer, SKKs etjänst, SKK Hunddata och hur man söker på Internet
ang. utställningar och domare. Domarkontakt uppdraget innebär att det finns möjlighet för
nya och intresserade domare på rasen att ta kontakt med Annica och diskutera rasen.
Domarkontakten är även ett stöd för oss i styrelsen vid specifika frågor.
b) 
SPHK Domarlistan
. Agneta har uppdaterat och bearbetat SPHK domarlistan.

Detta görs årligen av utställningsansvariga, styrelsen tar sedan beslut om listan.

Styrelsen går igenom årets lista och fastställer den. Listan mailas under dagen till SPHK
centralstyrelse. Ann Westman lämnar ett formulär (mailas även till styrelsen) som skulle
kunna vara ett stöd i ansökningar av nya exteriör domare.
c) 
Exteriör domaransökan f
rån Petra Junehall. Styrelsen har tagit del av Junehalls

ansökan. Vi välkomnar att domare söker och vill utbilda sig på vår ras. Det finns idag ett

grundkrav från SKK att nya domare ska ha deltagit på ett arbetsprov där provmerit krävs för
erhållande av svenskt utställningschampionat. Vi i vår rasklubb avslår idag Junehalls
ansökan men välkomnar henne att besöka våra dragprov denna kommande säsong och
gärna gå som passiv elev på utställningar för att skapa sig en större kunskap på våra
arbetande polarhundar. Vi skickar även ett raskompendium till Junehall. Det slutgiltiga

beslutet ligger hos SPHK centralt.
d) 
Nya exteriör examinatorer
. Vi tar beslut och godkänner Boo Lundström, Jesper

Andersson och Annica Uppström. Detta skickas in till SPHK sekreterare som rapporterar in
vårat nya beslut till SKK. Agneta får i uppdrag att kontakta de domare enligt vårt förslag.
§7

Valp och omplacering
Ann Wessman. Ann upplever att valpförmedlingen är svår

att arbeta med idag. Det är för få aktiva uppfödare som vill förmedla sina valpkullar via
hemsidan. Det verkar idag som om det naturliga valet för många är Blocket, köpahund.se
eller Facebook. Vi diskuterar hur vi ska arbeta vidare med detta. Styrelsen ska aktiva jobba
mot medlemmar och uppmana uppfödare som är medlemmar att finnas med på klubbens
uppfödarelista och inkomma med väntade och födda kullar. Vi lägger ut färdig info från SKK
om hunduppfödning och de riktlinjer och regler som finns. Detta ska fungera som stöd till
våra medlemmar.
Ang. omplacering på hemsidan diskuterar vi på nästa styrelsemöte om ev. namnbyte.
Lunchpaus.
§8

Rapport från tävlingsansvarig 
(kommande säsong, tävlingar, Helle och Agneta). Vi

inväntar vilka de kommande tävlingarna är denna säsong. Till viss del borde vi ha något

underlag efter SPHK arbetshelg 2223/8. Helle och Agneta tar kontakt med klubbar som kan
tänkas arrangera tävlingar kommande säsong. En tävlingskalender för meriterande tävlingar
bör vara färdig till ungefär 1/11. Det kan tillkomma tävlingar senare som inte finns i
kalendern till angivet datum.
§9

Avelsrådet. 
Pernilla informerar att Jens avsäger sig uppdraget som avelsråd och

platsen blir därmed vakant. Pernilla tar kontakt med SKK, Karin Drotz och följer upp när RAS
ska revideras nästa gång enl. tidigare beslut.
§10

Meriteringsreglerna
samt inkomna synpunkter. Marie Israelsson informerar om hur

arbetsgången sett ut för de nya reglerna som ska träda i kraft från 2017. Under dagen
arbetar SPHK centralt även med denna fråga hela dagen. Förtydligande i dokumentet är
bl.a. tävlingsålder på hundarna ändras till 18 månader för sprint och medeldistans. 24
månader gäller för långdistans. Det som bestäms idag på SPHK mötet blir sedan det
slutgiltiga. Endast ev. stavfel och meningsändringar kommer att göras fram till att det skickas
in till SKK. Vi har till mötet mottagit skrivelser om de nya meriteringsregelverket från några
medlemmar. Dock har det funnits stora möjligheter under de sista året att påverka arbetet
och dessa skrivelser anser vi kommit in väl sent. Det är dock bra att medlemmar engagerar
sig och vill delta.

§11

Meriteringssekreterare
 Andreas Sande är nyinvald sedan årsmötet. Han har varit i

kontakt med förra sekreteraren Lisbeth Brax Olofsson och fått en överlämning. Andreas har
även varit i kontakt med SPHK tävlingssekreterare Karina Andreasen.
§12

Hemsidan
 Dalia Ramström informerar om hemsida. Hon är som webmaster väldigt

låst och kan inte utveckla egna sidor då systemet är låst inom hela SPHK då man vill ha en
likvärdighet inom hela organisationen Styrelsen har sedan tidigare gjort en skrivelse till
SPHK om våra åsikter. Dalia kollar med Robert Frick om besöks statistik på hemsidan,
direktuppkoppling till Facebook och den aktivitetskalender som finns som hon inte alls idag
kan ändra. Dalia vill även komplettera med rätt namn, adress och bilder på Funktionärer.
§13

Rapport från utställningsansvarig
, rasspecialen i år (Agneta, Viktoria). I år finns

ingen “officiell” Rasspecial men lördagen på SPHK NNs officiella dubbelutställning i Sollefteå
14 november räknas som vår Rasspecial men kommer att stambokföras hos SKK under
SPHK Nedre Norras regi. Kontakt med NNs utställningsansvarig (Emma Månson, Louise
Bonta och Annica Andersson) tas omgående av Viiktoria Ryytary. Viiktoria bör be att få
inbjudan tillsänd och kan vidarebefodra denna till vår hemsida. En annons bör även gå
omgående till Polarhunden.
§14

Digitalisering av arkiv
. Bordläggs till nästa möte.

§15

Domarkompendiumet
, kontrakt klart beslut ska tas på hur köpet genomförs,

bildöverföring, textöverföring m.m. Kontraktet är i stort färdigt. Camilla fortsätter i kontakten
med Ylwa Malmberg och gör färdigt kontraktet och arbetet kring överlämnandet till Norsk
siberian husky klubb.
§16

Arbetsordning
. Vi vill skapa en större struktur kring vad de olika uppdragen och

posterna i klubben innebär. Styrelsen jobbar vidare med detta.
§17

Styrelsens vision
. Diskussionen är påbörjad. Vi ska jobba transparent. Stadgarna är

basen i vår organisation
§18

Övriga frågor
a) 
Gamla kennelnamn 
som inte är använda på 25 år. I SKK nr 12/2014 finns skrivet

om detta och någon har rätt att lämna in att dessa namn ska skyddas och inte kunna

användas i framtiden. Styrelsen tar beslut på att Pernilla sänder SKK ett mail och meddelar
vår önskan. De kennelnamn detta gäller är Kennel Elfkarlens, Björn Tillberg och Kennel

Kanalaskas, Egil Ellis.
b) 
SH cupen,
beslut om vilka klasser som ska ingå och revidering av sh cup regler.

Alla spannklasser som numer är officiellt godkända, dvs. 2,4,6, 8,öppen sprint, medeldistans
begränsad och öppen och långdistans begränsad och öppen klass. Detta beslut ska gälla
från säsongen 2014/2015. Dalia redigerar regeldokumentet på hemsidan och räknar ut
resultatet som gäller från 14/15. Under kommande säsong är Dalia huvudansvarig för sh
cupen på hemsidan som under kommande säsong kommer att ha en “live uppdatering”.
c) 
Ungdomsstipendiet
 Dalia och Helle lägger ut på hemsidan att vi gärna tar in

namnförslag på ungdomar som kan vara årets kandidater att motta stipendiet.
§19

Nästa möte 
24/9 kl. 20,00, kommande möte preliminärt 21/10 kl. 20,00.

§20

Mötet avslutas. 
Camilla avslutar mötet.

