SPHKs rasklubb för siberian husky klubben
Protokoll vid extrainsatt styrelsemöte via Skype 20150927
Närvarande: Camilla Eklund Englund, Agneta Henriksson, Helle Sörensen, Charlie Lundgren, Pernilla
West.
§1.
Mötets öppnande.
Camilla öppnar mötet och förklarar att hon med kort varsel fått i uppdrag av Svenska Polarhund
klubbens (SPHK) ordförande Alf Hallén att sammankalla till detta extra styrelsemöte för att vi ska få
möjlighet att lämna utlåtande i förfrågningar som inkommit från exteriördomare som vill utöka sitt
rasregister.
§2. 
Val av justerare.
Agneta utses att justera protokollet jämte ordförande.
§3. 
Diskussion och information kring exteriördomare Petra Junehalls förfrågan om att bli
utställningsdomare på vår ras, SPHK vill att vi tar ett nytt beslut.
Alla deltagare på mötet har tagit del av all mailkorrespondens som förts mellan av styrelsen utsedd
representant Pernilla West och Petra Junehall, Pernilla  SPHK ordförande Alf Hallén, Pernilla  siberian
husky domarkontakt Annica Uppström.
Vi som rasklubb beklagar att situationen i detta ärende dragit ut på tiden och verkat väldigt förvirrande
för Petra Junehall. Vi anser att det är viktigt att följa det regelverk som reglerar regler och riktlinjer för
exteriördomare. Om vi frångår regelverket gör vi det svårt för oss själva nu och i framtiden när det gäller
dessa förfrågningar. Vi tycker att det är bra att vi som rasklubb ges möjlighet av specialhundklubben, vår
moderklubb SPHK att få yttra oss i denna/ dessa förfrågningar men anser också att detta är en
självklarhet eftersom det är vi som rasklubb som har ett RAS ansvar och besitter spetskompetens i
ämnet.
Vi anser i detta fall att SPHK centralt hanterat ärendet på ett felaktigt sätt då vi med kort frist fick ärendet
i augusti och även då skulle ta ett snabbt beslut i frågan. Lyckligtvis har vi sedan tidigare en arbetsgång
för denna fråga, där av klubben utsedd representant ringer upp domaren som skickat förfrågan och gör
en intervju/ för ett samtal om rasen. Styrelsen tar därefter del av samtalet och ett beslut fattas utifrån om
vi anser att den sökande uppfyllt grundkraven och denna kan bli en god domare på vår arbetande ras.
En sådan arbetsgång verkar däremot inte finnas idag inom SPHK centralt och vi vill härmed ta tillfället i
akt att uppmana huvudstyrelsen att i framtiden använda vår modell så vi undviker liknande situationer. Vi
vill även uppmana SPHK att utse en domarkontakt som arbetar centralt för hela SPHK. Denna kontakt
ska besitta sakkunskap och kunna agera som ett bollplank. SPHK måste även börja agera med en
större öppenhet där alla protokoll och viktiga dokument som berör rasklubben offentliggörs omgående
och mailas ut till SPHK rasklubbar och distrikt alt. läggs ut på den egna hemsidan. Detta med tanke på
bl.a. den domarelista vi är skyldiga att lämna in årligen till SPHK och hanteringen av tidigare godkända
domarförfrågningar under året från Gunilla Skallman och Petra Högberg.
Vi som rasklubb har fullgjort vår del att kontakta domaren som skickat förfrågan till specialklubb.
Eftersom Junehalls ansökan inte var komplett med ett intyg att hon deltagit i arbetsprov eller liknande
aktivitet har vi uppmanat henne att visa ett djupare intresse i vår ras och att gärna ta kontakt med
kennlar, delta i träning eller tävlingar, kontakta oss i styrelsen eller med vår domarkontakt Annica
Uppström för att förkovra sig ytterligare i rasen. Till dags datum har vi inte ännu sett den aktiviteten från
Junehall, som också SKKs regelverk kräver. Hon har dock på eget initiativ gått som passiv domarelev
på en SKK utställning i Högbo 2015.
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Det som gör detta ärende ännu mer förvirrande för oss som officiell och seriös rasklubb är att
tjänstemän från Svenska kennel klubben (SKK), bl.a Ulrika Henriksson på utbildningsavdelningen har
sagt till Junehall (enl. mail från Petra själv) och till Alf Hallén att; utställningsdomare kan inkomma med
ett intyg om deltagande på arbetsprov i efterhand. "När de blivit godkända av SPHK och redan påbörjat
sin vidareutbildning".. Detta strider så vitt vi kan se mot SKKs egna regelverk; Regler och riktlinjer för
utbildning av exteriör domare, sid 14, punkt 2.5. Vi finner detta anmärkningsvärt och vill uppmana SPHK
att omgående reda ut detta med SKK om organisationen SKK skall vara trovärdigt och något vi kan luta
oss mot som rasklubb.
Med utgångspunkt i ovanstående kvarstår vi enhälligt vid tidigare beslut i augusti att Petra Junehall skall
inkomma med ett intyg som stärker hennes förfrågan innan hon får påbörja sin utbildning på rasen. Vi
anser därför att SPHK i dagsläget ska avslå hennes förfrågan och invänta en ny förfrågan när hon
fullföljt de krav som regelverket kräver. Vi välkomnar nya domare men tycker det är oerhört viktigt att
domare förstår vikten av en arbetande hund och att exteriör och funktion går hand i hand!
4. 
Beslut om förfrågan från exteriör domaren Johnny Andersson att vidareutbilda sig på vår
ras som exteriördomare.
Vi har av specialklubben SPHK fått möjlighet att yttra oss i Johnny Anderssons förfrågan om utökning av
rasregister. Pernilla West har enligt vår praxis haft en telefonintervju med Andersson. Där framkom att
han upplevs vara påläst på rasen och har själv uppsökt en kennel för diskussion om rasen, fått möjlighet
att se och känna på arbetande hundar och deltagit i ett dragtränings tillfälle. Han har även varit i kontakt
med vår domarkontakt Annica Uppström. Vi anser att vi kan likställa Johnny Anderssons aktivitet och
uppvisat intresse i rasen med deltagande på ett arbetsprov då det ger mycket att umgås med rasen i
flera timmar under rörelse och dragträning. Därmed tillstyrker/ ställer vi oss som rasklubb positiva till
Johnny Anderssons ansökan.
5. 
Mötet avslutas.
Camilla avslutar mötet.
6. 
Nästa möte
är den 1/10 2015.

Vid tangenterna:

Sekreterare
Pernilla West

Ordförande
Camilla Eklund Englund

Justerare
Agneta Henriksson
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