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Protokoll SPHK styrelsemöte 11/11–2017 Brobygård 
 
Deltagare: Anders Hörnlund (ordf.), Petra Dalenklint, Camilla Nyström, Lisa Lithammar, Helen 
Söderström, Catrin Paulsson, Linda Nordlund 
 
Mötesordförande: Anders Hörnlund 
 
Protokollförare: Petra Dalenklint 
 
Mötet öppnas 
 
§1 Camilla Nyström valdes jämte ordförande att justera protokollet 
 
§2 Enligt föregående protokoll får samtliga förtroendevalda styrelsemedlemmar utbildas i 
föreningsteknik. Kurs hålls i SKK:s nya lokaler i Rotebro. 1 dag 1500 kr + låg lokalhyra. 
Utbildningstillfället beslutas till den 25 maj 2018. 
 
§3 Rapporter från rasklubbar 
AM: Björnrundan och Malamutespecialen är avklarade. Avelsråd saknas. 
GH: Kommande arrangemang är träffen i Hamra. Ny meriteringsansvarig är Sofia Wallin. Rasspecialen 
var lyckad med ca 40 deltagande och en veterinär som föreläste. 
S: Förberedelser inför Furudal pågår. Rasöversyn påbörjad. Hanteringen av nya HD-index arbetas på. 
SH: Rasspecialen är avklarad. Rasöversyn påbörjad. Meriteringsarbete fortgår. 
 
§4 Gemensam Avelsgrupp 
Gruppen ska jobba med att: 

• Knyta kontakter med veterinär/genetiker 

• Erfarenhetsutbyte om avel 

• Planera avelskonferens 

• Bjuda in till föreläsningar/tema i samband med aktiviteter 

• Diskutera uppbyggnad/utformning av raskompendiet 

• Undersöka intresset för en gemensam nordisk avelsgrupp 
Representant från respektive rasklubb: 

• Helene Ouchterlony (GH), sammankallande 

• Camilla Nyström (S) 
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• Lotta Antoniusson (SH) 

• Alaskan Malamute, Vakant 
 
§5 Ekonomisk Rapport 
 
Det beslutades att vi ska använda ett redovisningsprogram för att få ner kostnaderna ekonomisk 
redovisning. Förslag på program är Visma. 
Förslag till årsmötet: Att vi ska minska/stryka ersättningar för uppkoppling till styrelsen.  
Förslag till årsmötet: Att vi ska göra om aktivitetsfonden för rasklubbarna till Avelsfond. 
 
§6 Direktiv för budget 2018 
Medlemsavgiften på 380 kr bibehålls. 
Familjemedlemskapet höjs från 70 kr till 100 kr. 
Bidragen för Distrikt och Rasklubb bibehålls. 10000 kr/rasklubb. 5000 + 15 kr/medlem för Distrikten. 
Polarhunden fortsätter att ges ut 5ggr/år.  
Vi ska erbjuda hundungdom en sida i Polarhunden för att öka intresset för våra raser bland ungdomar. 
Vi ska avsätta pengar till en gemensam avelsgrupp. 
Avgiften till WSA betalas per licenserad medlem. 
 
§7 Pga ett programfel hos SKK har vi betalat in för låg stambokföringsavgift under en längre tid. Enligt 
en överenskommelse mellan SKK och SPHK ska 50% av efterhandsbetalningen göras av SPHK och 
50% betalas av SKK. 
Mötet beslutade att SPHK betalar hela summan (av 50%) och därmed undslipper rasklubbar och distrikt 
efterhandsbetalning.  
Uppmaning till samtliga kassörer!: Kontrollera fortsättningsvis att summorna verkar rimliga och säg till 
om något verkar felaktigt. 
Nytt beslut angående meriteringar: Vid meriteringar ansvarar respektive arrangör att tillsätta funktionärer. 
Styrelsen påtalar vikten av att handlers m.fl. till tävlande ekipage är behjälpliga vid meriterings tillfällen. 
 
§8 Tidsram för inlämning av meriteringsblanketter 
Meriteringsblanketter inkommer alltför sent till Ptk. 
Ett förslag är att återgå till en tävlingssekreterare för att hålla allt samlat. 28 dagar efter sista provtillfälle 
ska blanketterna vara hos Ptk. 
Arrangören har 14 dagar på sig att skicka in blanketterna till tävlingssekreteraren. En straffavgift på 500 
kr kommer att tas ut av arrangören om blanketterna inte inkommer i tid. 
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§9 En instruktion ska tas fram för funktionärer hur meriteringsblanketterna ska fyllas i.   
 
§10 Polardistans WSA VM Särna  
Linda Nordlund informerade om Polardistans. Bl.a. har en klädkollektion för funktionärer och deltagare 
har tagits fram. En webbshop och tidning lanseras. 
 
§11 WSA VM i Sveg 
Niklas Andersson kom och informerade om WSA VM i Sveg. 
Sprint, medel distans v.10 
 
§12 Polarhundmästerskapet 
Nedre norra och Destination Sveg arrangerar Nordic Open. Kan de erbjuda meritering för samtliga raser 
ingår Polarhundmästerskapen i Nordic Open. 
 
§13 
Kvaltävlingar WSA VM Sveg 
 

• Nedre Norra Gafsele 13-14 januari 

• Hamra 19-21 januari 

• Nordic Open 2 – 4 februari 

• SM Kiruna 9-11 februari 

• Furudal DP20, B-hundar 10-11 februari 
 
För att kvala till WSA WM i Sveg räknas de 2 bästa tävlingarna av 3. 
 
§14 Vid tävlingar/provtillfällen som Distrikten anordnar ska de ge frågan till Rasklubbarna om de önskar 
meritering vid det tillfället. Det är inte tillåtet att utesluta någon rasklubb. 
 
§15 Monter vid Stockholm hundmässa 
Arbetet med vepor till utställningen pågår. 
Uppgifter veckan efter styrelsemötet. SKK skickade ut en inbjudan som hamnade i papperskorgen. 
Därför missade SPHK ansökningstiden för att kunna säkra en plats för att få en rasmonter. 
 
§16 WSA Tävlingskommitté 
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En tävlingskommitté ska utses inom SPHK och arbeta för de som vill delta på WSAs mästerskap. 
Kommittén ska vara ansvarig för anmälningar till cuper och mästerskap. Representation från alla fyra 
raser är önskvärt. 
SPHK sköter betalningarna till WSA. 
 
§17 Valberedning för årsmöte 2018 
Lennart Andersson från valberedningen besökte mötet. Hans önskemål var att respektive rasklubb ska 
påtala för sin representant från valberedningen att delta och engagera sig i sitt uppdrag. Ett önskemål 
från mötet var att få bättre könsfördelning och spridning mellan raserna. 
 
§18 Polarhunden 
Fortsätter i samma variant som tidigare. Önskemål finns att den ska läggas upp i digital form.  Emma får 
i uppgift att prata med Mia. 
 
§19 Information 
Anders gav en kort information från SKK-Kennelfullmäktige. 
FCI och FCI slädhundskommitté 
CACIT ska vara mer värt än ett svenskt/nordiskt arbets- och utställningschampionat, kraven ska vara 
högre än dagens meriteringskrav. FCI planerar på sikt ett workingtest VM där hundarna får titeln och inte 
föraren. 
 
§20 Uppdatering av SPHKs hemsida behövs.  
Namn, adresser, telefonnummer behöver uppdateras. Sidan behöver också städas. 
Facebooksidan är till för aktiviteter. Sidan behöver städas från andra inlägg. Samtliga 
styrelsemedlemmar läggs till som administratörer för att bevaka sidan. 
 
§21 Medlemsansvarig 
Ny medlemsansvarig är Eva Lindberg. 
Medlemsmatrikel och medlemsstatistik behöver endast skickas ut 1 ggr/år vid årsskifte till rasklubbar och 
distrikt. Ordförande och sekreterare vill ha medlemsmatrikel var gång det kommer en uppdatering. 
 
§22 Nästa styrelsemöte 
7-8/4 Brobygård 
Frågor som ska lyftas är SPHKs framtid, ev omorganisation och en gemensam avelsgrupp. 
 
§23 Inga inkomna frågor från rasklubbar. 
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§24 Övriga frågor 
Ny meriteringsdomare ska utbildas via Skype. 
Meriteringstillfällen ska läggas ut på facebook. 
Ansökan om 25000 kr från SKK för Mästerskap. Hur pengarna används eller fördelas har ej beslutats. 
 
Mötet avslutas. 
 
Protokollförare: Petra Dalenklint 
 
 
 
Ordförande: Anders Hörnlund 
 
 
 
Justerare: Camilla Nyström 
 
 
 
 

 


