Dagordning
Vid Svenska Polarhundsklubbens årsmöte den 10 maj 2018 i Ånnaboda
1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet.
5. Beslut om eventuell närvaro- och yttranderätt.
6. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning,
rasklubbarnas redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust.
10. Rapport från rasklubbar, distrikt, tävlingssekreterare, utställningssekreterare,
medlemsansvarig, Polarhundsmästerskapet och Polardistans.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
b. Beslut om styrelsens förslag till budget.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
15. Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen.
16. Beslut om omedelbar justering av val (p 13-16)
17. Motioner
18. Avslut

Verksamhetsberättelse för Svenska Polarhundklubben år 2017-2018
(avser årsmöte till årsmöte)
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Anders Hörnlund, ordförande (ingår i arbetsutskottet)
Emma Månsson, sekreterare (ingår i arbetsutskottet)
Petra Dalenklint, vice ordförande (ingår i arbetsutskottet)
Catrin Paulsson, ekonomiansvarig (ingår i arbetsutskottet)
Annelie Jönsson, ledamot
Katarina Palm Worrsjö, ledamot
Malin Granqvist, suppleant och webbredaktör
Sara Eliasson, suppleant
Tobias Eliasson, suppleant
Michelle Ohlsson, representant för rasklubben för Alaskan Malamute
Helén Söderström, representant för rasklubben för Grönlandshund
Camilla Nyström, representant för rasklubben för Samojed
Ylwa Malmberg, representant för rasklubben för Siberian Husky
Utställningssekreterare: Anneli Jönsson
Tävlingssekreterare: Linda Almqvist
Medlemssekreterare: Maria Gustavsson/Eva Lindberg
Webbmaster: Jörgen Pålsson
Redaktör för Polarhunden: Mia Karacs
Från årsmötet 2017 till årsmötet 2018 har 5 styrelsemöten genomförts, varav ett
konstituerande möte och en arbetshelg. Styrelsemötena har fungerat väl och arbetet har skett
utifrån den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet 2017. I perioder ägnas mycket tid
åt anmälningar till WSAs mästerskap.
Under arbetshelgen fick vi besök av Fredrik Bruno från SKK som berättade om SKKs
utbildning i föreningsteknik. Vi hade även besök av Åke Wedin som gick igenom ekonomiska
frågor, samt Jörgen Pålsson som gick igenom SPHKs webbsida.
Distrikten
Aktivitetsnivån bland distrikten varierar. Flera rasklubbar har till stor del tagit över distriktens
roll. Styrelsens uppfattning är att fler distrikt måste arrangera mer vinteraktiviteter för att ge
medlemmarna möjligheten att träffas och aktivera sina hundar. Styrelsen ser det som positivt
att andra typer av aktiviteter ökar som föreläsningar, vandring och barmarksträffar.
Aktiva ungdomar är få.

Rasklubbar
SPHK som specialklubb är ansvarig för att uppföljning och uppdatering av RAS (rasspecifika
avelsstrategier) sker fortlöpande. Ansvaret ligger hos respektive rasklubb som arbetar
fortlöpande med uppdateringar.
De nya meriteringsreglerna har använts under säsongen, regelverket gäller under perioden
2017-2021. Det finns anledning att notera delar i reglerna som inte fungerar inför nästa
revidering.
WSA
SPHK är medlem i WSA (world sleddog association). WSAs uppgift är att stå bakom
tävlingar, europamästerskap och världsmästerskap för registrerade polarhundar med FCI
stamtavla.
Polardistans arrangerade WSA VM i långdistans. (se Polardistans).
Destination Sveg/Niklas Andersson arrangerade WSA VM i sprint och medeldistans.
Anders Hörnlund, Karina Andreasen representerade SPHK på WSAs generalförsamling i
Tyskland.
Karina Andreasen är invald i WSAs styrelse som direktör i långdistans.
Domarkonferens
Styrelsen har beslutat att ansöka om exteriördomarkonferens 2021.
Meriteringsdomare
I november utbildade SPHK fyra nya meriteringsdomare. Totalt finns i dag 17
meriteringsdomare, varav några aldrig haft ett domaruppdrag.
Stockholms hundmässa 2017
Inbjudan till Stockholm hundmässa hamnade i skräpposten, därför missade SPHK
anmälningstiden. Det är viktigt att SPHK representerar de fyra rasklubbarna i en gemensam
monter.
Polarhundmästerskapet 2018
Polarhundmästerskapet i sprint och medeldistans arrangerades av Nedre Norra tillsammans
med destination Sveg. Totalt deltog 20 RNB därav 3 B hundar och 17 C hundar.
Polardistans 2018
Polardistans genomfördes för 18e året i rad. Även i år var det WSA VM i långdistans för
registrerade polarhundar. Till start kom totalt 66 spann, från 12 nationer. Polardistans hemsida
har under året utformats och skötts av Chris Helm Österrike.
Årsmöte
Årsmötet 2017 genomfördes den 13 maj i samband med västra utställning på Tångahed.
Tidningen Polarhunden

Klubbtidningen Polarhunden har utkommit med fem nummer under året. Tidningen är en
viktig informationskälla. Tidningen/äldre nummer finns på SPHKs hemsida. Tyvärr är det
alldeles för få medlemmar som bidrar med artiklar.
Medlemsantal
Medlemsantalet i SPHK uppgår till ca 1500 vilket är en liten ökning. Det är distrikt och
rasklubbar som ska erbjuda alla medlemmar en positiv och intresseväckande verksamhet som
leder till att ännu fler vill bli medlemmar i SPHK.
Ekonomi
SPHKs resultat för verksamhetsåret 2017 visar på en vinst 22 023 SEK
Styrelsen

Revisorberättelse 2017
Ingen skriftlig rapport har inkommit

Bokslut /balansrapport 2017/2018
Svenska Polarhundklubben
883201-1046
Sista vernr: J3

Balansrapport
Omsättningstillgångar
1510 Kundfordringar
1750 Upplupna medlemsintäkter
1790

Övr förutbet kostn/upplup int

1920

Plusgiro

1940

Ikanobanken

1942

SBAB

1943

Swedbank 984 336 693-2 (PD)

20170101

Förändring

20171231

8 830,00
36 660,00

-3 630,00
-4 810,00

5 200,00
31 850,00

5 865,00

21 254,90

27 119,90

42 714,96

48 677,35

91 392,31

4 053,00

-4 053,00

0,00

386 225,12

-48 515,38

337 709,74

464 108,54

-108 518,68

355 589,86

S:a omsättningstillgångar

948 456,62

-99 594,81

848 861,81

S:A TILLGÅNGAR

948 456,62

-99 594,81

848 861,81

Eget kapital
2091 Balanserad vinst och förlust
2098 Vinst/förlust föregående år

-97 749,30
11 338,98

11 338,98
-46 758,99

-86 410,32
-35 420,01

2099

-35 420,01

13 397,50

-22 022,51

S:a eget kapital

-121 830,33

-22 022,51

-143 852,84

Obeskattade reserver
2170 Fond Polardistans
2175 Fond Polarhundmästerskap

-146 775,03
-47 035,00

-150,00
-11 970,00

-146 925,03
-59 005,00

2176

Fond Domar-/avelskonferens

-123 871,25

-11 820,00

-135 691,25

2177

Aktivitetsfond Distrikt

-88 762,00

0,00

-88 762,00

2178

Aktivitetsfond Rasklubbar

Årets resultat

S:a obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
2441 Leverantörsskulder
2710 Preliminärskatt löner
2730

Lagstadgade sociala avgifter

2990

Upplupna kostnader

2994

Förutbetalda intäkter PD

-26 655,00

0,00

-26 655,00

-433 098,28

-23 940,00

-457 038,28

-31 060,00
-1 045,00

-9 202,52
4,00

-40 262,52
-1 041,00

-1 395,00

0,00

-1 395,00

-26 289,50

26 289,50

0,00

-333 738,51

128 466,34

-205 272,17

S:a kortfristiga skulder

-393 528,01

145 557,32

-247 970,69

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER

-948 456,62

99 594,81

-848 861,81

Rörelsens intäkter
3010 Medlemsintäkter
3011 Medlemsintäkter hundungdom
3111 Annonser Polarhunden
3211 Annonser hemsida
3312 Stambokf.avg. (använd 2830)
3314 Försäkringar, externa
3410 Deltagaravgifter
3421 PD: Intäkter deltagare 160
3422 PD: Intäkter deltagare 300
3431 PD: Intäkter sponsorer
3441 PD: Intäkter mat o dryck
3451 PD: Intäkter märken/kläder
3461 PD: iZettle okonterat
3500 Fakturerade kostnader
3540 Faktureringsavgifter
3690 Övriga sidointäkter
3740 Öresutjämning
3960 Valutakursvinster
3989 Övriga erhållna bidrag
3990 Övr ersättningar och intäkter

384 785,00
300,00
28 075,00
0,00
26 550,00
5 700,00
18 178,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 167,50
110,00
0,00
0,80
0,00
0,00
60,00

-6 680,00
-250,00
1 794,20
7 500,00
-26 550,00
0,00
-8 325,35
188 955,00
151 864,51
10 000,00
34 726,67
42 550,00
95,75
-1 167,50
-110,00
101,00
-0,55
28,92
2 500,00
140,00

378 105,00
50,00
29 869,20
7 500,00
0,00
5 700,00
9 853,15
188 955,00
151 864,51
10 000,00
34 726,67
42 550,00
95,75
0,00
0,00
101,00
0,25
28,92
2 500,00
200,00

S:a rörelsens intäkter
Kostnad varor, mtrl och vissa köpta tjänster
464 926,80
397 172,65
862 099,45
4011 Medlemshantering av SKK

-43 379,00

4021 Bidrag till distrikt

-41 700,00

2
267,00
0,00

-41
112,00
-41
700,00

4022 Bidrag till rasklubbar

-40 000,00

0,00

4111 Polarhunden, tryckkostnader

-47 725,00

4112 Polarhunden, distribution

-22 300,52

669,00
305,60
0,00

4116 Polarhunden, grundavg. tidskr.

-4 500,00

4211 Hemsida

-3 127,50

4311 Stambokf.avg, SKK (använd
2830)
4312 Stambokföringsavgifter interna
4314 Försäkringar, externa
4411 Startavgifter andras arr.

-26 550,00
-80,00

-253 887,62

9
662,23
-78
404,00
-14
915,00
-74
267,57
-32
385,00
-8
865,80
-7
938,04
-15
830,08
-3
062,00
-8
000,00
-212 739,27

-4
760,00
-5
700,00
-9
163,37
-78
404,00
-14
915,00
-74
267,57
-32
385,00
-8
865,80
-7
938,04
-15
830,08
-3
062,00
-8
000,00
-466 626,89

211 039,18

184 433,38

395 472,56

0,00
0,00
0,00

-16 925,00
-59 028,36
-10 407,99

-16 925,00
-59 028,36
-10 407,99

-5 700,00
-18 825,60

4511 PD: Inköp material o varor

0,00

4512 PD: Inköp priser

0,00

4513 PD: Inköp mat o dryck

0,00

4521 PD: Tävlingsveterinär

0,00

4523 PD: Ved, fotogen, marschaller,
halm mm
4524 PD: Spårarbeten egna

0,00

4525 Resor, frakter m egna bilar

0,00

4600 Legoarbeten och
underentreprenader
4611 Spårarbeten

0,00

S:a kostn varor, mtrl och vissa köpta
tjänster
BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra
5220 Hyra av inventarier och verktyg
5410 Förbrukningsinventarier

-1
896,41
26
550,00
-4
680,00
0,00

-40
000,00
-48
394,00
-22
606,12
-4
500,00
-5
023,91
0,00

0,00

0,00

5460 Förbrukningsmaterial

0,00

5611 Drivmedel för personbilar

0,00

5710 Frakter och transporter
5800 Resekostnader, exkl bilersättn

-755,00
-24 303,00

5831 Kost och logi i Sverige

0,00

5832 Kost och logi i utlandet

0,00

5833 Kost o logi, domarkonf

-9 959,00

5890 Övriga resekostnader

0,00

5910 Annonsering

0,00

5940 Utställningar och mässor
6110 Kontorsmateriel
6211 Telefon
6212 Mobiltelefon

-4 000,00
0,00
-7 500,00
0,00

6250 Postbefordran

-483,00

6310 Försäkringar

-570,00

6450 Arbetshelg, styr.möten, konf

-44 437,00

6570 Bankkostnader

-706,50

6575 Plusgirot, kostnader

-651,00

6590 Övriga främmande tjänster
6980 Föreningsavgifter, t ex WSA
6990 Övriga kostnader
6993 Lämnade bidrag och gåvor

-35 190,00
-3 241,28
0,00
-1 000,00

-2
400,10
171,62
-2
997,18
-9
750,21
-16
500,00
-2
260,91
9
959,00
-1
477,00
673,00
3
500,00
-6
988,00
7
500,00
400,00
-3
117,00
0,00
-8
159,00
-2
166,22
207,00
-45
134,25
907,33
-23
849,00
1
000,00

-2
400,10
171,62
-3
752,18
-34
053,21
-16
500,00
-2
260,91
0,00
-1
477,00
673,00
500,00
-6
988,00
0,00
400,00
-3
600,00
570,00
-52
596,00
-2
872,72
858,00
-80
324,25
-4
148,61
-23
849,00
0,00

S:a övriga externa kostnader
Kostnader för personal
7010 Löner till kollektivanställda
7210 Löner tjänstemän
7331 Skattefria bilersättningar
7510 Arbetsgivaravgifter
7530 Särskild löneskatt
7631 Personalrepresentation, avdragsgill
S:a kostnader för personal
RÖRELSERESULTAT FÖRE
AVSKRIVNINGAR
Övriga rörelsekostnader
7960 Valutakursförluster
S:a Övriga rörelsekostnader
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA
POSTER
Finansiella och andra intäkter och
kostnader
8311 Ränteintäkter från bank
8313 Ränteintäkter kundfordingar
8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder
S:a finansiella och andra intäkter och
kostnader
RESULTAT FÖRE
BOKSLUTSDISPOSITIONER
RESULTAT FÖRE SKATT

ÅRETS RESULTAT
35 420,01
-13 397,50
22 022,51

-132 795,78

-191 560,17

-324 355,95

0,00
-22 200,00
-15 656,00
-6 975,25
0,00
0,00
-44 831,25
33 412,15

-4 440,00
2 940,00
2 672,70
0,10
-245,40
-6 716,33
-5 788,93
-12 915,72

-4 440,00
-19 260,00
-12 983,30
-6 975,15
-245,40
-6 716,33
-50 620,18
20 496,43

0,00
0,00
33 412,15

-114,54
-114,54
-13 030,26

-114,54
-114,54
20 381,89

2 007,86
0,00
0,00
2 007,86

-523,24
131,00
25,00
-367,24

1 484,62
131,00
25,00
1 640,62

35 420,01

-13 397,50

22 022,51

35 420,01

-13 397,50

22 022,51

Rapport från Rasklubbar
Alaskan Malamute
Ingen skriftlig rapport har lämnats
Samojed
Två officiella utställningar har arrangerats av SPHK samojed under året. I Furudal och i
Visseltofta. Utställningssäsongen har resulterat i 4 st SE UCH.
Rasklubben har även haft sitt årliga vinterevenemang i Furudal där vi hade meriteringar,
barnrace, utställning, kurs i skidteknik mm. DP60 kördes båda dagarna i mörker och var
väldigt uppskattat av folket som bor i byn. Samojed hade satt upp marschaller och facklor vid
målgång. Det var stor publik.
1 st PDP delades ut under 2017 samt 13 polarchampionat – SE (POLAR)CH.
Det har under 2016/2017 varit 2 st DP60, 1 st DP20 (ytterligare ett fanns utlyst men den blev
tyvärr inställd), 1 st DP100, 1 st DP250 (ingen deltagare dock), 5 st DP10. Det är sammanlagt
202 hundar som startat under året fördelat på 80 hanar och 112 tikar (samma hund kan ha
startat flera gånger)
Styrelsen har hållit 8 st protokollförda telefonmöten/skypemöten 2017 samt konstituerande
möte den 12/2. Styrelsen har haft en arbetshelg 12-13/8 2017 i Bålsta.
Siberian Husky
Ingen skriftlig rapport har lämnats
Grönlandshund
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. Dessa har genomförts som telefonmöten.
Vid dessa möten har det diskuterats och planerats/förberetts för kommande aktiviteter.
Förutom detta har styrelsen haft en arbetshelg i Stockholm där årets aktiviteter planerats och
RAS har jobbats med.
Gällande nyregistreringar har det kommit till 37st, varav 5 importer. Inavelstrenden ligger på
2.1% (ska vara under 2.5).
Fortfarande lågt antal röntgade hundar, 31 st av totalt 109 födda under perioden 2010-2015
(28%, mål 60%). Av dessa hade 6st (19%) C,D eller E (mål <10%).
Rasklubben hade årsmöte och meriteringarna, DP 60 och DP 10 i Hamra i januari -17. Det var
meritering för samtliga polara raser och var ett lyckat arrangemang. Vid årsmötet deltog 16
personer varav 13 var röstberättigade.
En säsongsavslutning genomfördes tillsammans med Norsk Polarhundklubbs avelsråd för
grönlandshund i Johnsgård, Norge.

Styrelsen hade en arbetshelg i juni då vi alla i styrelsen samlades i Stockholm hemma hos
Frank och Hélène Ouchterlony för att arbeta med styrelseuppdrag som vi har. En givande och
effektiv helg då vi fick mycket utfört och planerat inför kommande evenemang.
Gällande specialutställningen som skedde hösten 2017 hade vi ett lågt antal hundar anmälda,
trots det var det rekord på antalet anmälda hundar. Antalet ca 30 hundar. Hur gör vi för att få
fler att komma på specialutställningen som hålls vartannat år? En fundering som vi får ta med
oss till kommande år. Utöver utställningen hölls föreläsning som var uppskattad av åhörarna.
Även i år hänvisades höstträffen till alaskan malamuteklubbens höstträff kallad Björnrundan.
Rasklubben skulle delta i december, tillsammans med SPHK:s övriga rasklubbar, vid
Stockholms hundmässa i Älvsjö, tyvärr pga den mänskliga faktorn mellan SPHK och SKK så
blev det miss i kommunikationen vilket ledde till att det inte blev någon monter för SPHK`S
raser.

Rapport från distrikt
Övre Norra
· Under verksamhetsåret som gått har styrelsen haft sju styrelsemöten inklusive
konstituerande möte. Styrelsemötena har i huvudsak genomförts via grupptele-foni.
· Styrelsen hade en arbetsdag den 4 juni i Piteå där man planerade för det kom-mande
verksamhetsåret.
· Söndagen den16 juli arrangerade SPHK Övre Norra en Polarhundutställning i Böle/Piteå.
Sammanlagt var det 96 hundar anmälda från samtliga fyra polara raser vilket resulterade i att
klubben var tvungen att anlita två domare. Även denna gång erbjöds camping på plats. Ett
tiotal anmälda utställningsdeltagare valde detta alternativ.
· Under SPHK:s arbetshelg den 19-21 augusti representerade Sofia Wallin och Boel
Malmström SPHK Övre Norra.
· Planerad barmarksträff den 10 september 2017 ”Prova på drag” i Blåsmark utgick på grund
av att markområdet inte var tillgängligt.
· Helgen den 21-22 oktober anordnades en barmarksträff vid Aldersjön i Bodens kommun
med gemensam draghundkörning och samkväm. Det fanns två olika banlängder att välja
mellan, 18 och 10 km. Ett 30-tal deltagare kom. För de som ville fanns möjlighet att tälta eller
sova i egen husvagn. Ett par tält restes på kvällen och en husvagn fick också plats. Planerad
tidsträning utgick på grund av för få anmälda deltagare.
Nedre Norra
Polarhundsmästerskapet 2017 var planerat att hållas i Norråker, detta tvingades vi tyvärr ställa
in pga för få anmälda deltagare.
Vi höll i Nordic Open i Sveg, ett lyckat arrangemang som gav oss en del saker att tänka på
infr 2018 års WSA-VM.
Den ”Nationaldagsvandring” som anordnades lyckades tyvärr inte locka några deltagare,
förmodligen var vädret en slutgiltigt bidragande orsak.
Vi hade en monter på Västgård Game Fair där vi upplyste om SPHK och våra underbara
polarhundsraser..
Vi hade vår officiell utställning i Sollefteå ridhus med 55 st anmälda hundar, det är svårt att få
till en ökning av antalet deltagande hundar, nytt för i år är att vi samtidigt hade en inofficiell
utställning för andra FCI-godkända raser, ett trevligt tillskott i kassan och ett sätt att öka andra
hundintressenters inblick i vår klubb och på så vis kanske kunna fylla våra framtida
evenemang med fler deltagare.
Vi höll en Grönt kort kurs i Ånge.

En hel del tid för planering har gått till arrangemanget runt WSA-VM som genomfördes
under 2018.
Vi känner att styrelsen vill mycket och att vi under det kommande året kommer att ha fler
evenemang att fylla kalendern med.
Mälardalen
Ingen skriftlig rapport har inkommit
Gävle-Dalarna
Ingen skriftlig rapport har inkommit
Västra
Ingen skriftlig rapport har inkommit
Södra
Ingen skriftlig rapport har inkommit

Rapport från tävlingssekreterare
Innan säsongen började togs beslut som vad jag förstod alla rasklubbar var delaktiga i och det
var att rasklubbarna hade 2 veckor på sig från tävlingen var att göra sin rapport och skicka
den till mig. Sedan hade jag ytterligare 2 veckor på att ta hand om alla rapporterna och få in
dem till SKK. De rapporter som kommit in till mig inom denna tid under säsongen är
lätträknade. Rapporter som därmed inkommit till skk i tid är därmed också lätträknade. Detta
är trist och något vi måste få att fungera.
Några saker som gör att allt tar längre tid är ju alla fel som sker på vägen. Det gäller tex. Att
arrangören inte kräver in stamtavlor på utländska deltagares hundar vid anmälan som det står i
meriteringsreglerna 3:2 att det skall ske. Detta är något alla arrangörer måste bli bättre på och
något därmed rasklubbarna måste kräva av arrangör för att de ska kunna hålla meritering där.
Nästa del är ju detta med meriteringslapparna som tyvärr är så mycket fel på. Förarna tar inte
detta på så stort allvar att kontrollera att de skrivit rätt namn och rätt reg nr osv. Alla fel som
finns förekommer tror jag men de vanligaste är att reg nr och namn inte överensstämmer med
varandra. Att reg nr har fel landsbokstav, att alla siffror i reg nr finns med samt att en hund
endast får stå på en blankett per tävling.
Om man har fler hundar på sin blankett än man tänkt tävla med är det oerhört viktigt att man
tydligt stryker de hundar som inte ska delta INNAN pappret lämnas in. Med stryker ska det
helst vara svart tusch så det inte syns allt samt ifyllt ej start tydligt.
Blanketten måste vara underskriven.
Att texten är oläslig vad folk skrivit är nästa problem och där yrkar jag på att fler arrangörer
ska gå in och kräva dataskrivna blanketter det innebär att det blir lättläst och att fler gör sina
blanketter hemma i lugn och ro och kanske tom. kopierar från hunddata så det garanterat blir
rätt. Vad som kommer ske om man i framtiden gör fel på sina blanketter är uppe till
diskussion i SPHK central redan. Men att något måste göras är solklart.
Sedan när rapporterna kommer till mig är det ju viktigt att den som rapporterar kollar så det är
rätt med startnr, placeringsnummer, namn och reg nr är rätt mot skk. För utländska hundar är
det viktigt att de rapporteras på det sätt skk skrivit in dem i hunddata även om stamtavlan
skrivs på ett lite annat sätt osv. Annars hittas inte hundarna och vi får bekymmer.
Samt alla förkortningar och ord som vi gärna använder MD6, nordisk stil osv får inte
användas för det är inget skk förstår.
Pulkastil och slädhundsstil är det som finns och allt annat skrivs med 6 spann, 4 spann 12
spann osv samt är det flera dagar måste det stå två datum och på distans tex. 2x30km .
Distansen kan inte vara den totala summan om det är en två dagars för då blir det
felrapporterat.
Som ni säkert förstår är det massor att tänka på och för att minimera alla fel är det viktigt att
alla drar sitt strå till stacken, vilket startar med förarna för ingen arrangör kan kontrollera att
varje reg nr och namn är rätt på kanske flera hundra hundar men varje förare kan kolla på sina
kanske 1-12 hundar. Samt vet man inte så fråga i god tid så hinner vi lösa det tillsammans ju.

Det blev mest en problematisk rapport om hur läget ser ut.
I skrivande stund har jag inte heller mottagit årets meriteringar så någon statistik på det går
tyvärr inte heller att få med.
Jag hoppas vi får lite mer struktur och ordning samt mindre fel till nästa säsong så allt flyter
bättre och vi får in allt i rimlig tid till skk för registrering osv.
Linköping 180413
Linda Almquist – SPHK tävlingssekreterare

Rapport från utställningssekreterare
Ingen skriftlig rapport har inkommit

Rapport från medlemsansvarig
Jag har endast varit medlemsansvarig sedan slutet av augusti 2017.
Men sedan september ligger medlemsantalet ganska stadigt på ca. 1250 stycken i månaden för
den tid jag varit medlemsansvarig.
Som medlemsansvarig har jag kontakt med medlemar flera gånger i veckan med frågor
rörande allt från utställning, tävlingslicenser, adressändringar och uteblivna tidningar.
Otroligt trevligt!
Jag har kontinuerlig kontakt med SKK som är väldigt hjälpsamma.
De hjälper till med frågor om t.ex. hur man hanterar medlemsregister, frågor rörande
betalningar, nya hundägare och medlemsavgifter etc.
Det jag inte själv kan hjälpa dem med får man ta reda på eller skicka medlemmar vidare till
rätt kontakt J
Väldigt givande.
Jag skickar även ut brev och Polarhunden till alla nya polarhundsägare.
Utöver det skickar jag ut en massa mejl till distrikten och våra rasklubbar, dock utan någon
som helst respons såvida det inte är någon som meddelar att de inte ska mejl.
Jag har endast fått ett mejl från en valpköpare som bett mig skicka Polarhunden till sina
valpköpare trots att möjligheten finns.
Vid tangentbordet
Medlemsansvarig
Eva Lindberg

Rapport från Polarhundsmästerskapet
Ingen skriftlig inkommen rapport

Rapport från polardistans
Polardistans var värd för WSA VM i långdistans 2018. Efter några avanmälningar var det till
slut 66 startande spann vilket är en minskning från WSA VM 2017 då antalet var 96.
TÄVLINGEN
Tävlingen gick bra i det stora hela med några räddningsinsatser som slutade gott. I år hade vi
mycket renar på och runt omkring banan vilket gjorde att vi fick köra med skoter fram och
tillbaka för att undvika stopp de första kilometrarna.
Startande: 66 spann
NAF: 23 spann
Antal hundar: ca 400 st
UTRUSTNING
Mycket av den utrustning som används på Polardistans är via medlemmar och tillviss del
sponsorer. Ekonomin är begränsad vilket gör att hyra utrustning blir dyrt i längden. Tävlingen
bygger på att frivilliga ställer upp med egen utrustning för att få ekonomin och tävlingen att
gå runt.
Inköp som vore bra för Polardistans: 2 st skotersläde med burar, släpkärra, ljudsystem,
EKONOMI
Ekonomin är det som styrt mycket av tävlingens utformning. Detta år gjorde vi en tidning
som vi döpte till POLAR. Tanken med POLAR var att sälja annonsplatser till företag, berätta
om Polardistans historia, våra förare samt marknadsföra våra sponsorer. Tidningen genererade
i ett plusresultat vilket kunde användas till tävlingen.
Tre nya banderoller köptes in via försäljning av annonsplatser av företagen Krafft roller,
Särna Camping, Älvdalen Kommun, Agria och TrapperJohn.
De största kostnaderna är tävlingsveterinärer, skotrar, bensin och funktionärer, kostander som
vi inte kan dra ner på. En kostnad som också är dyr är de trackingsystem vi använder oss av.
Oavsett vilket företag vi använder oss av kommer täckningen inte vara tillräcklig under
banområdet. Många förare har inte haft korrekt status under sitt genomförande av tävlingen
vilket har skapat osäkerhet hos handlers, förare och publik. Är det en kostnad man ska ha när
det ändå inte fungerar som önskat?

FÖRARMÖTE
Några saker som togs upp under förarmötet var:
- Musik vid målgång
- Ladda hem banan digitalt
- Långsammare bangenomgång
- Intervallstart
- Svårt att hitta vissa saker på hemsidan
- För långt mellan markeringarna samt gärna reflex
- Bra spår i skogen men ej på fjället
- Fantastiskt löp, mer spår på fjället mindre i skogen
- Färre veterinärer kring hundarna
- Elden vid checkpoint en viktig social faktor under löpet
- K2 fungerade inte optimalt. Mer ”håll tider” för att följa förarna vore bra.
- Tydlig information om spåren är preppade eller ej så förare kan anpassa sin träning.
- Tydligare avgränsning efter backen vid starten. Svårt för hundarna så de vek av.
- Halm på stolpar eller vid infarten
MERITERING
Meritering är något som tar tid före, under och efter tävlingen för tävlingsorganisationen och
meriteringssekreterare. Polardistans har fått tillbaka att K2s resultatlistor inte är bra att
använda för resultatlista för meritering, vilket vi tar med oss. Insamling och inskickade
stamtavlor innan tävlingen underlättade för meriteringssekreterarna.
Många förare som kör Polardistans är utländska vilket gör att våra meriteringsblanketter inte
är lätta att fylla i eftersom den är på svenska. Även vilken del av registreringsnumret som ska
fyllas i är svårt att veta eftersom vi inte vet exakt vilka siffror som SKK skriver in i hunddata.
Vår strävan har varit att förarna ska använda sig av dataskrivna blanketter för att underlätta
avläsningen, men några har varit handskriva vilket inte varit att föredra.
En önskan är att förare har ansvaret för att meriteringsblanketten är korrekt ifylld och inte
arrangören. Men det krävs då också att den finns tillgänglig på andra språk.
ORGANISATION
Att arbeta med Polardistans är väldigt roligt och utvecklande. Men det läggs för mycket
ansvar på några få individer. Ett större antal personer behövs för att orka dra runt hela
tävlingen under året. Önskevärt är att hitta folk i samband med SPHKs årsmöte eller strax
efteråt för att ha så mycket tid som möjligt att arbeta fram tävlingen i hanterbar takt

Verksamhetsplan 2018-2019 (årsmöte till årsmöte)
SPHKs huvuduppgift är att slå vakt om och utveckla de fyra polara raserna i Sverige enligt
våra stadgar och uppdrag från SKK.
För att fullgöra uppdraget är vi organiserade i fyra rasklubbar och 6 distrikt, var av Västra är
vilande. Rasklubbarna har det direkta ansvaret för respektive ras. Distrikten ansvarar för
medlems aktiviteter i respektive geografiskt område.
Rasklubbar
• Uppföljning av RAS ska ske i enlighet med SKKs och SPHKs riktlinjer.
• Rasklubbarna uppmanas lämna in förslag till aktivitetsplan senast 1 augusti.
• Vi ska uppmana rasklubbarna att söka pengar ur aktivitetsfonden för att stimulera till
rasspecifika frågor.
• Vi ska uppmana rasklubbarna att söka utbildningar inom SKK.
• Vi ska uppmana rasklubbarna att samverka i avelsfrågor och seminarier
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 4 registrerade
polarhundsraserna.
• Distrikten ska sträva efter att skapa aktiviteter för medlemar som inte är specifikt
dragintresserade/tävlingsinriktade.
• Distrikten uppmanas att lämna in förslag till aktivitetsplan senast 1 augusti.
• 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
• Inom ramen för SPHK ska Polarhundmästerskapet och Polardistans arrangeras.
• Vi ska fortsätta diskutera en eventuell omorganisation anpassad till SKK.
• Vi ska kontakta Svensk Hundungdom och informera om våra polara raser.
• Vi ska bjuda in styrelse, rasklubbar och distrikt till en endagars utbildning i
föreningsteknik, arrangerat av SKK den 27 maj.
• Vi ska behandla frågan om ett medlemskap i WSA och SDSF gagnar SPHK.

•

Vi ska genomföra en arbetshelg i augusti/september 2018 på Broby gård i Märsta. Till
arbetshelgen inbjuds ledamöter och suppleanter i huvudstyrelsen, representanter för
samtliga distrikt samt ett antal nyckelpersoner i föreningen.

Valberedningens förslag 2018/2019
Anders Hörnlund: Ordförande, Omval
Emma Månsson: Sekreterare, Omval
Petra Dalenklint: Vice ordförande, Omval
Catrin Paulsson, Ekonomiansvarig
Anneli Jönsson, Ledamot, Omval
Katarina Palm Worrsjö, Ledamot
Suppleanter
Melissa Hermans, Nyval
Camilla Eklund Engvall, Nyval
Vakant
Revisorer
Jan-Olof Högström, Omval
Marie Karlsson, Omval
Revisorssuppleanter
Helen Werner, Omval
Jenny Larsson, Omval

Motioner

Svar:
Styrelsen yrkar på avslag.
Motivering: Arbetshelgen måste förläggas innan säsongen startar. Det behövs en uppstartande
arbetshelg då det alltid är många nya ledamöter. Det är många saker som ska tas upp på en
arbetshelg, inte enbart tävlingar. Man bör också undvika att fatta årsmötesbeslut i sådana
frågor då det krävs årsmötesbeslut att riva upp det.
Styrelsen föreslår istället att frågan tas upp för diskussion på nästkommande arbetshelg.

Svar:
Styrelsen yrkar på avslag.
Motivering: Det är inte ekonomiskt försvarbart att köpa in en sådan tjänst. Varje klubb är fria
att använda de kommunikationsmedel som finns tillgängliga, såsom skype, telefonkonferens
etc.

Svar:
Styrelsen yrkar på avslag.
Motivering: Det saknas konkreta idéer på hur detta ska genomföras.
Styrelsen tycker dock att idén är intressant och föreslår att styrelsen tar med sig frågan att
utreda möjligheterna för detta.

Svar:
Styrelsen yrkar på avslag.
Motivering: Inför nästa regelrevidering kommer en arbetsgrupp att tillsättas med bland annat
uppgift att utvärdera nuvarande regelverk, kommunicera med medlemmar mm och ta fram ett
nytt förslag. SPHK kan inte låsa upp arbetsgruppen i detta läge när tre år återstår av
nuvarande regelverket. De olika rasklubbarna måste vara involverade i arbetet. Däremot är
självklart alla förslag är välkomna och ska övervägas av arbetsgruppen.
SPHK bedömer förslaget om meritering av ledarhundar som ett lydnadstest. Vad gäller fart
och avspärrningar är det inte meriteringsreglerna som brister utan det är antalet tävlingar.
Banorna ska hålla kvalité så att det inte är skaderisk för hundarna. Även FCI Sledge Dog
kommission har försökt få igenom det finska bruksprovet men det har fått kraftigt avslag från
Sveriges och Norges FCI delegater samt PTK. SKK anser det vara en form av lydnadstest.

Svar:
Styrelsen yrkar på avslag.
Motivering: Ändring av stadgarna kräver två årsmötesbeslut innan SKK behandlar ärendet.
SPHK måste ta ställning till en eventuell omorganisation innan ändringar av stadgarna görs.
Styrelsen ska bli bättre på att informera om beslut och protokoll, samt se över möjligheterna
att bjuda in representanter från varje distrikt vid olika möten.

Svar:
Styrelsen yrkar på avslag.
Motivering: Genom att kräva ett cert på en SPHK utställning ges rasklubben möjlighet att
kvalitetssäkra utställningschampionaten genom att domare med mycket hög kunskap om
rasen dömer. Det är en viktig del i rasklubbarnas arbete med RAS och avelsarbete.

MOTION 7

Svar:
Styrelsen yrkar på att bifalla motionen.

Motion 8

Svar:
Styrelsen yrkar på avslag.
Motivering: Styrelsen föreslår att frågan tas upp på föredraget som ska hållas av SKKs
föreningskommité i maj om detta är förenligt med SKKs principer.

