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Styrelsearbetet
Styrelsen har underåret haft nio protokollförda styrelsemöten via Skype, samt genomfört en arbetshelg i Järpen under
våren. Det uppfattades som positivt att ha arbetshelgen tidigt på året. Ett medlemsmöte har även hållits i samband med
malamutespecialen och därutöver har styrelsen anordnat en uppfödarträff under Björnrundan. Mycket tid har, som tidigare
år, gått till att planera och genomföra klubbens träffar och evenemang. Redan i fjolårets verksamhetsberättelse togs denna
fråga upp, där kunde vi läsa att:
Då styrelsearbetet under denna mandatperiod av olika anledningar har varit något haltande och
ostrukturerat så har styrelsen inte hunnit arbeta sig igenom alla punkter på verksamhetsplanen för
2017. Mycket tid har lagts på planering och genomförande av klubbens aktiviteter och mycket energi
har gått åt till annat än klubbens huvudsyfte. Konsekvensen av det är att revideringen av RAS och
arbetet med att förbättra kontakten med rasklubbens uppfödare har hamnat i skym undan. Därför vill
styrelsen trycka extra på dessa punkter i förslaget till verksamhetsplan för kommande år.
Under 2018 har ett större fokus lagts på arbetet med rasen och det har i viss mån också gett positiva resultat i förhållande
till fjolåret, det får dock konstateras att det fortsatt är en stor arbetsbörda som åvilar klubbens styrelse. Detta kan lösas på
många sätt; till exempel genom en nerskalad verksamhet, fler funktionärer, effektivare arbete genom samarbete med
andra klubbar med mera. Erfarenheten från de två senaste verksamhetsåren säger att detta är frågor som kommande
styrelse nog tjänar på att fundera över tidigt under verksamhetsåret.

Uppdatering av RAS
Arbetet med uppdateringen av RAS har skett i två etapper. Efter arbetshelgen på våren arbetade en grupp med att
uppdatera all statistik över hälsa och avel. När det arbetet slutförts i mitten på sommaren tog en revideringsgrupp vid för
att arbeta med analys och revidering. Gruppen träffades vid två tillfällen och kom en bra bit på väg. Målet med att lägga
fram ett förslag till ny rasspecifik avelsstrategi vid årsmötet har dock inte uppnåtts. Framförallt beror detta på att ytterligare
data behövs för att resultatet ska bli riktigt bra. Arbetet med revideringen kommer därför att fortsätta under nästa
verksamhetsår.

Björnrundan & uppfödarmötet
Björnrundan genomfördes i Nornäs den 29-30 september. Denna gång i samarbete med Vildmannens draghundsklubb och
deras årliga evenemang ”vildmarkslunken”. Samarbetet fungerade mycket bra och att samarrangera evenemang på det här
sättet har upplevts som ett vinnande koncept, en tanke som är värd att ha med sig i det framtida arbetet.
I samband med Björnrundan höll klubben vis sidan av VMDHK:s verksamhet i ett uppfödarmöte och en gemensam middag
för malamuteklubbens medlemmar. Mötet var välbesökt och diskussionerna var konstruktiva och respektfulla, även vid
meningsskiljaktigheter. Mötet gav både klubben en chans att informera uppfödare om den övergripande bilden av
avelsläget och uppfödarna en chans att ge klubben input om det fortsatta arbetet. Bland annat resulterade diskussionerna i
att styrelsen fick i uppdrag att lägga fram en motion om förändring i ögonlysningskravet till kommande årsmöte.

Malamutespecialen
Malamutespecialen genomfördes under helgen 2-4 november i Vaggeryd. Ett medlemsmöte hölls i samband med specialen
under fredagskvällen. Domare för utställningen på lördagen var Ralph Campbell. Totalt var det 50 anmälda hundar. Efter
utställningen höll Ralph en föreläsning med lite referat från dagen och lite smått och gott kring sin syn på
exteriörbedömning av en arbetande ras som malamuten är.
Lördagen avslutades med gemensam middag på Friluftsgården i Vaggeryd och på söndagen var det rasmästerskap i barmark
i flera klasser. Spåret var 6,5 km långt och tiderna varierade mellan 19 och 30 minuter.

Malamuteveckan
Malamuteveckan I skrivande stund har den ännu inte genomförts deltagarantalet ser ut att bli stort och det kommer att
genomföras både DP10 samt DP60 under veckan.

Stockholms hundmässa
Stockholms hundmässa har ännu inte ägt rum. Denna text uppdateras så fort det är möjligt.
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