Verksamhetsberättelse 2015
Svenska Polarhundklubbens rasklubb för alaskan malamute avger följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande

Michelle Ohlsson

Vice ordförande

Therese Lindman

Sekreterare

Sandra Tellström

Kassör

Ida Törnvall

Ledamot

Annelie Carlsson (som avgick under 2015)

Suppleant

Birgitta Karlberg (som avgick under januari 2016)

Suppleant

Frida Björcman

Övriga funktionärer:
Avelsrådet

Anki Heinonen
Linda Söderström
Anci Emanuelsson
Göran Dernerbo

Meriteringssekreterare

Michelle Ohlsson

Utställningar

Jennie Kraft Hult samt Annelie Carlsson

Valberedning

Joakim Swanström
Jennie Kraft Hult

Webbredaktör

Tess Lindman

Revisor

Karina Andreassen

Revisor suppleant

Ninni Hjorvall

Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden som genomförs som telefonmöten. Samt en
arbetshelg.
Rasklubben har under året fortsatt och slutfört arbetet med den revidering av meriteringsreglerna som
skall genomföras 2017.
Under 2015 har rasklubben gjort ett omfattande arbete med att skapa struktur både i det administrativa
och det praktiska.
Största fokus har dock framför allt legat på att skapa ett förtroende för klubben och mellan sina
medlemmar. Målet varit att klubben ska ha ett avslappnat och trivsamt klimat, men även att få
klubbens medlemmar att uppskatta sitt medlemskap och dess fördelar. Rasklubben har också haft som
fokus att öka medlemsantalet. Detta har man arbetat med genom flera kanaler och tillvägagång sätt.
Rasklubben har under 2015

1. Skapat ett välkomstbrev som skickas ut till nya ägare från rasklubben OCH uppfödare (de
uppfödare som vill delta)
3. En online baserad meriteringskurs, där man inte behöver någon förkunskap och på ett opretentiöst,
roligt sätt lär sig om dragprov och allt runtikring. En lättsam aktivitet för nya medlemmar att samlas
kring. Intresset för gruppen har varit stort och de som valt att gå med har varit engagerade och flertalet
gör under 2016 sitt första dragprov! Gruppen/kursen har 22 medlemmar varav fyra är
styrelsemedlemmar/administratörer.
5. Rasklubben har valt att ordna TRÄFFAR i första hand och dragproven blir en aktivitet på träffen.
Detta i ett försök att göra de mer tillgängligt för nybörjare och skapa en lättsammare inställning till att
åka på rasklubbens aktiviteter.
6. Medvetet ökad tillgänglighet av styrelsemedlemmar, med mål att ge snabb återkoppling och alltid
ett lyssnade öra. Styrelsen har varit öppna för alla förslag som medlemmarna hör av sig med, de flesta
har man eller kommer man förverkliga. Som medlem ska man känna sig hörd och viktig. Detta har
gett väldigt goda ringar på vattnet och styrelsen upplever en skillnad i inställning till just styrelsen och
dess arbete.
8. Ett klubbrev har utformats för att skapa en tätare kontakt med medlemmarna och ett av sätten att
förverkliga punkten 6. Under 2015 har sex klubbrev skickats ut via e-post och dessa har fått positiv
feedback av medlemmarna.
10. Ett aktivt och levande forum på Facebook där förtroendevalda skapat inspirerande inlägg för
medlemmar att dela med sig av sina tips och erfarenheter, någonting som medlemmarna varit snabba
på att nappa på!
11. Det har skapats en epost-lista och Facebookgrupp för uppfödare. För en bättre kommunikation
direkt till uppfödarna.
Genomförda träffar
Glaverdraget gick för första gången av stapeln i Sulviken där man tillhandahöll ett DP60 med sex
startande spann. Banstäckningen visade sig vara i tuffaste laget som kommer ses över till kommande
Glaverdrag. Det var en mycket gemytlig träff där alla bidrog till prisbordet och ett knytkalas ordnades
på lördagskvällen.
Björnrundan genomfördes under 10-11 oktober utanför Lillhärdal på en för rasklubben ny plats.
Deltagarantalet var större än väntat med ett 20 tal startande spann. En skriftlig utvärdering gjordes av
deltagarna, den var alltigenom positiv.
Malamutespecialen genomfördes 31 oktober – 1 november i Lida utanför Stockholm. Deltagare
antalet var rekordstort med över 80 anmälda hundar till utställningen. Amerikanska domaren Shilon
Bedford höll under lördagskvällen en kort föreläsning om sin historia inom rasen samt gav feedback
på det hon sett under dagens utställning. Under helgen genomfördes även ett barmarksrace samt
”Haloweendraget”.
Stockholm hundmässa 2015. Rasklubben deltog i december, tillsammans med SPHK’s övriga
rasklubbar, med en rasmonter och i rasparaden för att sprida kunskap om rasen och klubben.
Administrativa uppgifter
Återbygga mallar och dokument. När nya styrelser tillträtt de senaste åren så har överlämnandet inte
varit optimalt. Så mycket tid har lagts på att återskapa gamla och nya mallar och dokument som
behövs för att driva klubben.
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