
Verksamhetsplan 2021 - 2022 (från årsmöte 2021 till årsmöte 2022)  

SPHKs huvuduppgift är att slå vakt om och utveckla de fyra registrerade polara raserna i 

Sverige enligt våra stadgar och uppdrag från SKK. 

För att fullgöra uppdraget är vi organiserade i fyra rasklubbar och sex distrikt, varav Västra är 

vilande. Rasklubbarna har det direkta ansvaret för respektive ras. Distrikten ansvarar för 

medlemsaktiviteter i respektive geografiska område. 

Rasklubbar 

• Uppföljning av RAS ska ske i enlighet med SKK och SPHKs riktlinjer. 

• Vi ska uppmuntra rasklubbarna (avelsgruppen) att samverka i avelsfrågor och planera 

för seminarier, avelskonferens och en domarkonferens. 

• Rasklubbarna uppmanas lämna in förslag till aktivitetsplan senast sista oktober. 

• Vi ska uppmana rasklubbarna att söka pengar ur aktivitetsfonden för att stimulera till 

rasspecifika frågor. 

• Vi ska uppmana rasklubbarna att söka utbildningar inom SKK. 

Distrikt 

Det är en prioriterad uppgift för SPHK att säkerställa en hög aktivitetsnivå i samtliga distrikt. 

• Distrikten ska sträva efter att arrangera träffar/tävlingar på snö med möjlighet att 

meritera samtliga registrerade polarhundar. 

• Distrikten ska sträva efter att arrangera officiell utställning för de fyra registrerade 

polarhundraser som är medlemmar i SPHK. 

• Distrikten ska sträva efter att skapa aktiviteter för medlemmar som inte är specifikt 

tävlingsinriktade.  

• Distrikten uppmanas att lämna in förslag till aktivitetsplan senast sista oktober. 

• Vi ska uppmana distrikten att söka pengar ur aktivitetsfonden och SDSF (för 

ungdomsaktiviteter). 

• Vi ska uppmana distrikten att söka utbildningar via SDSF och SKK. 

• Som medlem i SDSF bör distrikten prioritera att delta på SDSFs årsstämma 

Gemensamt 

• Revidering av SPHKs stadgar 

• Diskutera en omorganisation av verksamheten 

• SPHK ska fortsätta diskutera och utveckla samarbetet för att anordna prov, 

utställningar samt tävlingar som prövar de polara hundarnas egenskaper i enlighet 

med SKKs bestämmelser. 

• Inom ramen för SPHKs stadgar ska vi diskutera vilka riktlinjer som ska gälla när en ny 

ras godkänd av FCI/SKK söker medlemskap i SPHK. 

• SPHK ska stödja klubbar vid eventuella konflikter. 



• Inom ramen för SPHK ska Polarhundmästerskapet och Polardistans arrangeras. 

• SPHK ska kontakta Svensk Hundungdom och informera om våra polara raser. 

• SPHK ska behandla frågan om ett medlemskap i WSA och SDSF gagnar SPHK. 

• SPHK ska genomföra en arbetshelg i september/oktober. Till arbetshelgen inbjuds 

ledamöter och suppleanter i huvudstyrelsen, representanter för samtliga distrikt, 

avelsgruppen samt ett antal nyckelpersoner i föreningen. 

• SPHK ska genomföra en konferens för meriteringsdomare. 

 

Styrelsen för Svenska Polarhundklubben 


