PROTOKOLL
Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundsklubben den 5 april 2008
i Svartnäs

NÄRVARANDE
Tjänstgörande
Per Agefeldt, ordförande
Ninni Hjortvall
Gunilla Mellgren
Agneta Nilsson Hörnlund
Ulf Jönson
Freddie Åkerlind
Karina Andreasen, AM
Sofia Christensen, Gr
Håkan Nisula, Sam

Övriga närvarande
Per Skye, ers
Ulrica Öhman, ers
Malin Sundin, ers
Janne Nordlöf, delvis
Ulla Lindroth Andersson, delvis
Lennart Andersson, delvis

§1

Protokolljusterare
Per Skye utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2
Ekonomisk rapport 2007
Kassören informerar om resultat och balansräkningen för 2007. Resultatet visar på en
förlust på 9 498 kr. Vidare lämnas en ekonomisk rapport för första kvartalet 2008.
§3
Beslut arbetsutskottet
Styrelsen godkänner arbetsutskottets beslut sedan föregående styrelsemöte
dvs avslag dispens meriteringstillfälle i Nornäs 5-6 januari 2008, information/gratis inträde
för exteriördomare till PolarhundsVM och flytt av SPHKs årsmöte.
§4
Rovdjursremissen
Ordföranden rapporterar om SPHKs yttrande till SKK över ”Rovdjursremissen” .
Styrelsen beslutar att även skicka yttrandet direkt till departementet efter en mindre
justering.
§5
Rapporter från tävlingar
a) Polarhundmästerskap 2008. Per Skye och Ulf Jönsson lämnar en rapport från tävlingen.
Styrelsen framför ett tack till Gävle-Dala för ett väl genomfört arrangemang trots
snöovädret. Riktlinjer för priser till Polarhundsmästerskapet tas upp på arbetshelgen i
augusti.
b) WSA-VM i Åsarna. Janne Nordlöf lämnar en rapport från tävlingen med många svenska
medaljörer. VM blev ett stort och mycket uppskattat arrangemang.
c) Polardistans 2008. Ulla Lindroth Andersson lämnar en rapport från årets Polardistans.
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Tävlingen växer och utvecklas för vart år
§6
Utställningar 2008 och 2009
Olyckliga omständigheter har gjort att flera utställningar inte kommer att kunna
genomföras som planerat 2008. Inför 2009 ska distrikt och rasklubbar meddela
tävlingssekreteraren eventuella ändringar av utställningsprogrammet senast den 30 juni.
§7
SPHKS och SSR
Håkan Nisula rapporterar från arbetet med att införliva SSR i SPHKS och därmed endast
ha en rasklubb för samojeder. Beslut är tagna på både SSRs och SPHKs årsmöte.
Ytterligare ett beslut erfordras av SSR.
§8
Grafiskt program
Ordföranden lämnar en rapport från arbetet med förändrad logotype och grafiskt program.
En information om arbetet kommer ett lämnas på årsmötet.
§9
Cert i bruksklass
Malin Sundin lämnar en rapport från arbetsgruppen ”cert i bruksklass”. Styrelsen
konstaterar arbetet sker utifrån ett årsmötesbeslut och att det är av stor vikt att förslagen
diskuteras och förankras ute i rasklubbarna. Regelverket ar detsamma för alla raser,
inriktningen ska vara att så mycket som möjligt ska samordnas men att hänsyn ska tas till
varje ras. En målsättning bör vara att flera raser ska kunna meritera vid samma
meriteringstillfälle. En rapport om arbetet ska lämnas på årsmötet.
§ 10
Etiskt program
Ninni Hjortvall rapporterar från arbetet med ett etiskt program för SPHK. Insamling av
material pågår men gruppen har ännu inte haft sitt första möte.
§ 11
Domarkonferens 2010
Ninni Hjortvall rapporter från planeringen av SPHKs domarkonferens i Trängslet 2010.
Rasklubbarna uppmanas att se över sina raskompendier och utse och kontakt sin rasdomare
till konferensen.
§ 12
Resultatrapportering till SKK
Rapport från tävlingssekreteraren saknas. Resultatrapporteringen till SKK fungerar inte
tillfredsställande. Sekreteraren får i uppdrag att kontakta SKK och efterhöra hur problemet
kan lösas med hjälp av rasklubbarna.
§ 13
Medlemsutveckling
Freddie Åkerlind rapporterar att medlemsutveckling är fortsatt positiv. Antalet betalande
medlemmar är nu 1367 stycken.
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§ 14
Inför årsmötet
Inför årsmötet går styrelsen igenom dagordning och handlingar. Styrelsen yttrar sig över
inkomna motioner.
§ 15
Valberedningens förslag
Valberedningen har lämnat förslag till årsmötet.
§ 16
Polarhundsmästerskap 2009
Styrelsen beslutar att polarhundsmästerskapet ska genomföras i Åsarna ve 5 2009.
Ordförande får i uppdrag att kontakta distrikten och efterhöra om något är intresserad att
vara arrangör tillsammans med Nedre Norra.
§ 17
Sponsring/annonsering på hemsidan
Kassören lyfter frågan om SPHK ska ha någon policy/riktlinjer för annonsering/sponsring
på hemsidan. Frågan behandlas på arbetshelgen.
§ 18
Hamiltonplakett och förtjänsttecken
SKK har skickat information om att SPHK kan nominera till Hamiltonplakett och
förtjänsttecken.
§ 19
Hedersmedlem
Styrelsen beslutar att utse Janne Nordlöf till hedersmedlem i SPHK med följande
motivering:
Janne har utvecklat Nedre Norra till ett distrikt med massor av aktiviteter inom många
intresseområden och med starkt fokus på ungdomsfrågor.
Jannes engagemang i Draghundsportförbundet har inneburit en ökad satsning på de
renrasiga polarhundarna och möjliggjort en satsning på såväl bredden som på eliten.
Hans engagemang i WSA (World Sleddog Association) har inneburit att SPHK har tagit
plats på den europeiska arenan. Under hans tid i WSAs styrelse har ett EM i medeldistans,
och ett VM i såväl sprint som medeldistans förlagts till Sverige och Åsarna. Janne är sedan
hösten 2007 ordförande i WSA.
§ 20
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir det konstituerande möte efter årsmötet den 1 maj.
§ 21
Arbetshelg
Arbetshelgen blir den 23-24 augusti 2007. Ordförande tar kontakt med i första hand Västra
distriktet.
§ 22
Övriga frågor
a) Vid möten då SPHK betalar reseersättning ska samåkning ske i första hand. Sekreteraren
meddelar vilka som kommer till mötet.
b) SKKs remiss om valphänvisning. Rasklubbarna skickar skriftligt in sina synpunkter till
sekreteraren senast den 15 maj.
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c) Skrivelse från Louise Bonta överlämnas till arbetsgruppen för ”cert i bruksklass”.
d) Västra distriktet har efterhört om SPHK kan hjälp till att täcka kostnaden för ett inställt
arrangemang. Styrelsen avslår begäran.
e) Per Skye rapporterar varför Fäbodraget blev inställt och beklagar att det blev så.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Per Agefeldt
Ordförande

Per Skye
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