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Protokoll från medlemsmöte 140829. 

Antal närvarande medlemmar: 16 

§ 1 Rasklubbens ordf. öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Rapport från SPHK:s arbetshelg. 

 Ekonomi 

SPHK:s ekonomi är just nu något ansträngd beroende bl.a. på att 

antalet medlemmar har minskat, samt att den nya hemsidan har dragit 

på sig större kostnader än vad som var budgeterat. 

 

 Meriteringsdomare 

Under våren utbildades sju meriteringsdomare. Samtliga, utom en, är 

även tävlingsdomare. Den sjunde meriteringsdomaren är under 

utbildning till tävlingsdomare. 

 

Mötet uttalade ett önskemål om att fler meriteringsdomare skulle 

utbildas. Mötet beslutade att så skulle ske och att intresserade skulle 

anmäla detta till SPHK:s ordförande senaste den 15/9 2014. SPHK 

står för resekostnader och uppehälle för en repr. per distrikt och 

rasklubb. 

 

Under denna punkt poängterades det att en meriteringsdomare dömer 

samtliga raser inom SPHK och meriteringsdomaren är således inte 

kopplade till en specifik ras. 
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 Polarhundmästerskapen och Polardistans 2014 

Redovisning av det ekonomiska resultatet gav följande: 

-  Polardistans + 28 000 kr. 

- Polarhundmästerskapen – 20 000 kr. De två viktigaste skälen till 

förlusten för PM var ändrade regler för veterinärnärvaron, en 

förändring som kom mellan jul och nyår och som därför inte gick 

att budgetera. Den andra faktorn som bidrog till det stora 

underskottet var en skoter som gick genom isen och som blev dyr 

att reparera. 

 

 Årsmöte 2015 

SPHK:s årsmöte 2015 kommer att genomföras den 23/5 på Lenninge 

herrgård, Bollnäs. 

 

 SPHK:s framtida organisation 

 En arbetsgrupp inom SPHK har arbetat med att ta fram förslag på en 

ny organisation för SPHK. Skälet till organisationsöversynen är 

problemen med att fylla klubbens alla styrelser med funktionärer. Med 

dagens organisation krävs ca 250 personer, eller ca 20 % av 

medlemsantalet. Gruppen lade fram fyra förslag till ny organisation 

och dessa kommer att bli presenterade i klubbtidningen och på 

webben. En viktig faktor att komma ihåg är att en organisations- 

förändring av detta slag kräver beslut vid två årsmötet, plus att SKK 

godkänner förändringen.   

 

 Samarbetet SPHK – SDSF (Svenska Draghundsportförbundet) 

Ordf. redogjorde för ett möte som han och klubbens vice ordf. hade 

haft med repr. för SDSF. Man uttryckte från SDSF farhågor om att 

SPHK:s distrikt eventuellt skulle komma att lämna SDSF och vad som 
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kunde göras för att förhindra detta. Något konkret framkom inte från 

detta första möte och fler möten är planerade. 

 

 Exteriördomarkonferens 

SPHK planerar att genomföra en exteriördomarkonferens i slutet av 

mars/början av april 2017, plats Lycksele. Ansökan kommer att 

skickas in inom kort till SKK. 

 

 Tävlingslicens 

 Fr.o.m. kommande säsong kommer tävlingslicenser att lösas 

kalenderårsvis. 

 

 Polarhundmästerskapen och Polardistans 2015.  

- Polarhundmästerskapen kommer (förmodligen) att arrangeras av 

Gävle-Dala i Grönklitt vecka 5/2015. 

- Polardistans kommer att gå under vecka 10/2015, med start och 

mål i Särna. 

 

 SPHK:s digitala närvaro. 

Mötet enades om den grundläggande struktur som klubbens olika 

sidor skall ha. Målet är att alla sidor skall vara överförda och 

uppdaterade till den 1/9 2014, när den nya hemsidan kommer att 

öppnas på nätet. P.g.a, att vi (rasklubben för grönlandshund) i 

dagsläget saknar en webbmaster har Robert Frick hjälpt oss med detta 

arbete. Ett stort tack till honom.   
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§ 3  Utbildning på hemsidan  

       Robert F. kommer att hålla utbildning på den nya hemsidan för några 

personer ur Mälardalens styrelse. Finns det intresse från någon i vår 

rasklubb att delta i denna utbildning så är vi välkomna. 

§ 4  Revidering av meriteringsreglerna 

 Rasklubben har två personer som sitter i den för SPHK gemensamma 

gruppen för översyn av meriteringsreglerna. Dessa två är Lena Tano för 

slädhundstil och Karin Olsson för pulkastil. Karin har ersatt Hanna 

Lindblom som p.g.a. privata skäl har avsagt sig uppdraget.  

 Lena och Karin har fått in väldigt lite synpunkter från klubbens 

medlemmar. I samband med rasklubbens arbetsmöte i början av juni 

diskuterade därför styrelsen de nuvarande meriteringsreglerna och vilka 

revideringar som vi ansåg önskvärda. Den bärande tanken är att vi skall 

ha samma regler som alaskan malamute och i pulkastil tycker vi även att 

vi skulle kunna ha samma regler, förutom dragvikt, som samojedhund. 

 De förändringar som vi önskade, förutom det ovan nämnda, var att 

dragmeriten för SE (polar)Ch skall ändras så att det skall krävas 3 st 

Dp60, där Dp60 kan ersättas av Dp100+. Vidare ansåg vi att dragmeriten 

för SE UCh skall vara densamma som för deltagande i bruksklass. 

 I början av november kommer SPHK:s arbetsgrupp för meriterings–

översynen att träffas för att skriva ihop ett gemensamt förslag för SPHK. 

§ 6  WSA VM 

       WSA arrangerar 2015 VM i Österrike och SPHK har 23 platser vid 

denna tävling. I samband med SPHK:s arbetshelg diskuterades hur dessa 

platser skall fördelas och om vi eventuellt skall ha ett landslag. SPHK 

kommer att ansöka om bidrag från SKK för detta arrangemang men hur 
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detta bidrag skall fördelas var i skrivande stund oklart. SPHK:s styrelse 

kommer att återkomma med riktlinjer i frågan. 

  

§ 7  PR-verksamhet. 

 Vi är i dagsläget enbart ca 80 medlemmar och måste försöka att hitta nya 

vägar för att marknadsföra rasen. Vi har av den anledningen undersökt 

vad ett deltagande i t.ex. Vildmarksmässan skulle kosta och det visade 

sig sluta på ca 10 000 kr, vilket vi inte har ekonomi för att klara. Andra 

likartade mässor medför ungefär samma kostnader. Vi upplevde att detta,  

i dagsläget, inte är en framkomlig väg och vi måste därför fortsätta våra 

ansträngningar med att hitta nya vägar att marknadsföra vår ras. 

§ 8  Webbmaster 

Vi saknar idag en webbmaster och behöver snarast få tag på någon som 

kan ta på sig denna uppgift, speciellt nu när vi har en ny hemsida. 

§ 9  Avelsrådet 

       Maria Wiklund är ny medlem i avelsrådet i avelsrådet. 

§ 10 Årsmöte 2015. 

       Årsmötet 2015 kommer att hållas i Hamra den 17 januari 2015. 

§ 11 Meriteringar 2015. 

       Tre meriteringstillfällen är i dagsläget beslutade. Dessa är: 

- Dp10 i Hamra den 18 januari 2015. 

- Dp60 i Hamra 16-17 januari 2015. 

- Dp100+ Polardistans 2015, Särna. 

Ytterligare några meriteringstillfällen kommer att godkännas när 

tävlingskalendern för den kommande säsongen blir klar.  
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§ 12 Säsongsavslutning 

       Säsongsavslutningen 2015 blir Jonsgård, Norge 10-12 april 2015.      

 

§ 13 Övriga frågor. 

- Hélène Ouchterlony är SPHK:s kontaktperson visavi SKK.   

- Rasklubben skall genomföra en utställning under 2015. Domare på 

utställningen är klar och plats är Herrfallet. 

- Vi enades om att påbörja arbetet med att arrangera en utställning 

2017. Förslag på plats är Herrfallet och rasklubben önskar att få in 

förslag på domare så snart som möjligt. 

- Kari-Mette propagerade för att vi skall ställa ut våra hundar mer 

och detta i PR-syfte. Hon menade också att vi då inte enbart skall 

hålla oss till SPHK:s utställningar. 

§11 Mötets avslutande. 

       Ordförande tackade för en intressant och konstruktiv diskussion och  

       avslutade mötet. 

 

Bålsta den 8 september 2014 

 

Ulla Lindroth Andersson 

Mötessekreterare 

 

Justeras 

 

Lennart Andersson          Hélène Ouchterlony 

Mötesordförande          Justeringsman 


