Motioner SPHK Årsmöte 2015
Motion från Sphk Västra distriktet.
Att Polardistans genomförande inte åligger västra distriktet.
Att tävlingen återförs till sphk centralt och ligger som en egen organisation där.
Bakgrund:
Polardistans startade efter förebild från Norge där medlemmar i västra distriket blev
tillfrågade om att arrangera tävlingen.
Efterhand har tävlingen vuxit och 2009 knoppades den ekonomiska och organisatoriska delen
av från Västras distrikt och fick ett eget konto och kassör skilt från Västras ekonomi.
Dock var det organisatoriska snart tillbaka i Västras regi men med fortsatt åtskild ekonomi.
Sedan 2013 har det organisatoriska skötts av en egen organisation utan någon större
inblandning från Västra. Distriktsbidraget har varit beroende av polardistans redovisning.
I princip har Västra distriktet stått som teknisk arrangör, dvs stått för medlemsskapet i Sdsf
och där medföljande försäkringar för arrangemanget.
Det har även framförts önskemål från nuvarande tävlingsledning att Polardistans skall vara en
egen organisation direkt under Sphk centralt.
På 2015 års årsmöte i Västra distriktet antogs detta yrkande då det framfördes som en av
anledningarna till att det inte gick att välja en styrelse då ingen vill hamna med
genomförandet av Polardistans i sitt knä.
Sphk Västra distriktet 17/4 2015
Genom årsmötessekreterare Dan Palmblad.

Svar på motion från Västra distriktet
Distrikt Västra yrkar att tävlingen polardistans inte ska åligga distriktet. Styrelsens
uppfattning är att Västra själv äger frågan huruvida distriktet vill stå som ansvarig eller inte.
Styrelsen avslår yrkandet.
Distrikt Västra yrkar att polardistans bör ligga som en egen organisation under SPHK.
Styrelsen bifaller yrkandet.

Motion till SPHK:s årsmöte 2015.
Bakgrund: I slutet av 80-talet startades en långdistanstävling som hette Tecknical Trail.
Tävlingen var enbart öppen för renrasiga polarhundar och spannen skulle
medföra allt som behövdes för att på ett säkert sätt kunna genomföra den 30 mil
långa tävlingen. Ingen hjälp fick tas emot och föraren skulle under hela tiden
vistas utomhus. Tävlingen lades ner efter två år. SPHK
SPHK Västra beslutade sig då för att ta upp stafettpinnen, gav tävlingen ett nytt
namn, Polardistans och den första upplagan startade 2001. Med tiden kom
SPHK-medlemmar från andra distrikt att bli engagerade i tävlingsledningen,
bl.a. som tävlingsledare, en utveckling som har fortsatt fram till dags dato.
Vid den första upplagan av Polardistans startade 10 spann. Tävlingen
utvecklades dock snabbt och har under de senaste 7-8 åren haft 40-50 startande
spann.
Polardistans blev mycket snabbt inte enbart en tävling med svenska och norska
deltagare. Under åren har deltagare från central-, öst- och sydeuropa också
deltagit, och deltagare från 14 nationaliteter finns nu med i startlistorna.
Tävlingen omsätter idag ca 170 000 kr, vilket är ca 2,5 gånger större än
arrangerande distrikts omsättning.
Motion:

Undertecknade motionerar om att årsmötet skall besluta att
- det direkt under SPHK C bildas en sektion med ansvar för Polardistans.

Motivation: Nedanstående finns de argument som vi vill anföra för motionen:
- Polardistans är en unik långdistanstävling så till vida att tävlingen enbart är
öppen för renrasiga polarhundar. Vi ser det därför som en styrka att
tävlingsarrangören inte är medlem i SDSF och därmed inte kopplad till deras
verksamhet.
- Tävlingen omsätter ca 170 000 kr och jämfört med ett distrikts budget
innebär det en mångdubbelt större omsättning än vad distriktets övriga
verksamhet har. Det betyder i sin tur att arrangerande distrikt tar en mycket
stor ekonomisk risk när de står som arrangör av tävlingen, en risk som vi
anser det orimligt att lägga på ett enskilt distrikt.
- För att tävlingen skall kunna utvecklas krävs en större kontinuitet och
framförhållning än vad vi anser att det går att nå med dagens organisation.
- Ser vi till hur organisationen har bemannats genom åren kan man konstatera
att såväl tävlingsledare som övriga funktionärer har kommit från de flesta av
SPHK:s distrikt och det skulle därför upplevas som mer naturligt att det var
SPHK som stod för arrangemanget.

-

-

Tävlingens stora internationella inslag gör det naturligt att det är den
svenska huvudorganisationen för renrasiga polarhundar som står som
arrangör.
Med SPHK C som arrangör kommer den ekonomiska redovisningen av
tävlingen att bli tydligare för SPHK:s samtliga medlemmar.

Järpen den 17 april 2015

Bålsta den 17 april 2015

Karina Andreasen

Lennart Andersson

Svar på motion från Karina Andreasen och Lennart Andersson
Motionärerna yrkar att polardistans bör ligga som egen organisation under SPHK centralt.
Styrelsen bifaller motionen.

Svar på motion från rasklubben Alaskan Malamute
AM yrkar att SPHK ska ge dispens gällande IFSS regel om att mittstång i slädhundstil inte är
tillåten under tävling och meritering. Styrelsen avslår motionen med hänvisning till att SPHK
inte kan lämna dispens på ett regelverk som tillhör en annan organisation(IFSS). Styrelsen
uppmanar AM att ställa motionen till SDSFs årsstämma. AM kan yrka på ett tillägg i de
nationella tilläggsreglerna.

Broby Gård Arlanda 15-05-09

SPHKs Styrelse

