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Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll från Svenska Polarhundklubbens årsmöte 2015-05-23 i Bollnäs.

$ 1 Svenska polarhundklubbens ordftirande hiilsade samtliga närvarande medlemmar

välkomna, stämde av röstlängden vilket visade att 30 röstberättigade medlemmar var

nåirvarande och ftirklarade diirefter mötet som öppnat. Medlemsmatrikeln låg som

underlag vid justeringen av röstlängden.

$ 2 Till ordftirande ftir mötet valdes Malin Sundin.

$ 3 Till mötessekreterare valdes Lennart Andersson.

$ 4 Camilla Nyström och Karina Andreasen valdes att jämte ordforande justera

mötesprotokollet och tillika vara rösträknare.

$ 5 Fastslogs att samtliga nåirvarande medlemmar har lttrande- och rösträtt.

$ 6 Frågan om medlemmarna hade blivit stadgeenligt kallade besvarades med ja.

$ 7 Den ftireslagna dagordningen fastställdes.

$ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga 1), årsbokslut med balans- och

resultaträkning (se bilaga 2) ochrevisonsberättelsen (se bilaga 3) ftiredrogs. Följande

redogörelser gavs från rasklubbarna angående deras arbete med avelsfrågor:

1. Alaskan malamute - arbetet med RAS fortsätter. Rasklubben ftiljer upp

sjukdomar och rapporterar sina resultat vid
medlemsmöten. Antalet meriteringar inom rasen

minskar vilket de ser som ett problem och man uttalade

en oro ftir den kommande revideringen av

meriteringsreglerna som i dagsläget hade inslag som

kan komm a att ytterligare minska antalet meriterande

hundar.

2. Grönlandshund - rasklubbens arbetar enligt sitt RAS. Arbetar med att fa

eff bättre grepp om HD-problematiken eftersom

statistiken visar på att det finns problem inom rasen.

Siffrorna är dock mycket osäkra pga. att så få hundar

röntgas.
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3. Samojedhund - nltt RAS kommer att publiceras i Polarhuden.

Samojedhunden iir aktuell ftir att tas med i
höftledsindex hos SKK.

4. Siberian husky - Arbetet med RAS har åter tagits upp.

$ 9 Balans- och resultaträkningen fastställdes och uppkommen ftlrlust balanseras i ny
räkning.

$10 Rapporter från
A. Samtliga rasklubbar hänvisade till sina verksamhetsberättelser som finns på resp.

rasklubbs hemsida.

B. Distrikt - Övre Norra, ingen rapport.

- Nedre Norra redogjorde för Beaver Trap Trail som hade

genomftirts under den gångna säsongen, samt från en utställning de

hade haft i Sollefteå.

- Gävle Dala har under det gångna äret arrangerat

polarhundmästerskapen i Grönkliu, Grönt kort utbildning,

utställning, en höstvandring, utbildat en egen CUA, samt deltagit i
invigningen av Koppångens naturreservat.

- Mälardalen har genomftirt en utställning. De ftirsöker atI arbeta

med att fa till informella möten/aktiviteter, samt att få igang en

fadderverksamhet. Detta for att på ett bättre sätt än idagfä in nya

medlemmar i klubben.

- Västra, ingen rapport.

- Södra har genomftirt två barmarkstävlingar, en utställning och

arbetar på att få till en barmarks- och en vintercup.

C. Tävlingssekreteraren har inliimnat en skriftlig rapport (se bilaga 4).

D. Fran utställningssekreteraren saknades rapport.

E. Medlemssekreteraren har lämnat en skriftlig rapport (se bilaga 5).

F. Ungdomsansvarig, ingen rapport.

G. Polarhundmästerskapen har lämnat in en skriftlig rapport (se bilaga 6). Prel.

resultat itr 17 269 sk<r.

H. Polardistans har ännu inte klart med sitt resultat. Prel. blir det -25 000 skr. Det

finns ingen enskild faktor som kan ftirklara det stora underskott, men en viktig
del ligger i att den övervägande delen av deltagarna väljer att köra PD160 och

diirmed sjunker intiikterna miirkbart.
I. Gruppen som arbetar med revidering av meriteringsreglerna har lämnat in sin

forsta rapport. Remissvar på denna har inkommit från rasklubbarna och eff nltt
gemensamt ft)rslag är under utarbetande. Under perioden juni - november skall
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$11

$12

$13

det f;irdiga forslaget arbetas fram i en dialog mellan arbetsgruppen och

rasklubbama.2016-01-31 skall ft)rslaget vara SKK tillhanda och senast den 1 iuli
2016 skall SPHK ha inkommit med svar på eventuella frågor fran SKK. De nya

meriteringsreglerna skall gälla fr.o.m. 2017 -0I -0I .

Styrelsen bevi lj ades ansvarsfrihet ftir verksamhetsaret 20 I 4 .

a. Föreslagen verksamhetsplan (se bilaga 7) biftlls.
b. Föreslagen budget (se bilaga 8) godkänndes. Ett observandum iir dock att

styrelsen har beslutat att avskriva en skuld 20 000 skr som Nedre Norra har till
SPHK, detta forutsatt att den andre fordringsägaren också avskriver sin fordran.

Till ordfijrande på ett år valdes Alf Hall6n.

Till ordinarie ledamot på två år valdes H61öne Ouchterlony och Katarina Palm

Worrsjö.
Till suppleant på två år valdes Eva Marie Taavo. Turordingen ftir att ingå i styrelsen

är Malin G., Birgitta K. och Eva Marie T.

Till revisor på ett år valdes Jan- Olof Högström och Mari Lilja.
Till revisorssuppleanter på ett år valdes Helen Werner och Frank Ouchterlony.

Till valberedning för 2016 har ftiljande personer valts av respektive rasklubb:

- Joakim Svanström, alaskan malamute.

- Nicole Schwarz, grönlandshund.

- CarinaCansund, samojedhund (sammankallande).

- Nils Uppström, siberian husky.

Ärsmötet beslöt om omedelbar justering av $$ 13-16.

Motioner
A. SPHK Västra hade motionerat om att de ej längre ville vara ansvariga för

anangera Polardistans (se bilaga 9).

a. Styrelsen yrkade avslag på ft)rsta attsatsen. Årsmötet bifrll styrelsens ftirslag.

b. Styrelsen yrkade bifall på andra attsatsen. Ärsmötet biföll styrelsens ftirslag.

B. Karina Andreasen och terurart Andersson motionerade om att Polardistans skall
ligga direkt under SPHK C (se bilaga 9) och att SPHK:s styrelse ansvarar fiir att

en tävlingsledare utses. Styrelsen yrkade bifall till motionen och årsmötet biftill
motionen.

C. Motion från rasklubben ftir alaskan malamutes styrelse (se bilaga 9) om dispens

ftir att få använda mittstang vid körning i slädhundstil. Stytelsen yrkade avslag

och årsmötet beslutade enligt styrelsens ftirslag. SPHK:s styrelse uppmanar
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$18

motionärerna altvia ett eller flera distrikt inom SPHK ställa motsvarande motion
till SDSF:s stämma 2016 och begära ett tillägg till tiivlingsreglerna enligt

motionens intention.

Årsmötet avslutades.

Lennart Andersson

Justeras

alin Sundin
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