SPHK rasklubb för Alaskan Malamute
Styrelseprotokoll
Datum: 2015-09-22
Närvarande: Michelle Ohlsson. Sandra Tellström. Therese Lindman. Ida Törnwall. Birgitta Karlgren.
Frånvarande: Frida Björcman.
1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppet av ordförande Michelle Ohlsson

2. Val av sekreterare och justerare
Justerare: Ida Törnvall
Sekreterare: Sandra Tellström

3. Meriteringar

o

Polardistanstävlingsledare har bjudit in till Polardistans


DP100+

Styrelsen godkänner detta som meriteringstillfälle för alaskan malamute.

o

Grönlandshundsklubben bjudit in till följande meriteringar hos dem


DP60 den 15-16 januari 2016 och DP10 den 17 januari 2016.

Styrelsen godkänner dessa som meriteringstillfällen för alaskan malamute.

o

Rasklubbens meriteringar. Bjuda in samojedklubben samt Grönlandshundsklubben


9-10 januari Snöträff DP10 samt DP60



12 februari Malamuteveckan DP10



18-20 mars Glaverdraget DP10 samt DP60

Grönlandshundsklubben och Samojedhundsklubben bjuds in via deras rasklubbar
att delta på dessa meriteringar. De behöver lämna besked till oss senast 20
oktober för att vi ska kunna ha våra meriteringskalender klar till november.
4. Mässan Stockholm 2015
Sammankallande för de fyra raserna är Siberian Husky. Mässansvarig för alaskan malamute är
Jimmie Ekholm som får stöd och hjälp av styrelsen.
5. Ekonomisk rapport
Det har uppkommit att 2014 inte har redovisats i bokföringsprogrammet överhuvudtaget
vilket har skapat merarbete. Styrelsen ska ta hjälp i att föra in föregående år i
Sekreterare Sandra Tellström

bokföringsprogrammet så att det inte blir ett glapp i bokföringen samt går att få en helhet
ekonomin. Under malamutespecialen i Lida kommer en ekonomisk rapport att redovisas
under medlemsmötet.

Just nu är klubbens tillgångar 83.584 kr. Väntade intäkter inom kort är Björnrundan samt
profilkläder försäljning.
6. Funktionärsstipendium
Styrelsen har uppmuntrat Jennie Kraft Hult att söka till stipendiet och vi inväntar nu hennes
ansökan för att kunna skicka in den.

7. Valp-annonser på klubbens Facebook sida
Styrelsen har diskuterat olika lösningar kring uppkomna funderingar kring valpannonsering
via rasklubbens facebook sida. Styrelsen har tagit hjälp av avelsrådet i frågan som har
erfarenhet och en djupare insikt i problematiken kring annonsering av valpkullar. Tillsammans
har man beslutat att fortsatt inte tillåta egen valpannonsering på Facebook utan att den sker
via webansvarig som lägger ut ”blänkare” när ny valpkull finns att tillgå på hemsidan.
”Blänkaren” på facebook kommer i framtiden förses med bild på föräldradjuren för att skapa
mer intresse och uppmärksamhet kring den. Uppfödaren kan också välja att be webansvarig
att denna gör en ytterligare blänkare i gruppen för att påminna medlemmarna om att kullen
finns.

Motivering till varför annonsering på Facebook gruppen inte kommer att tillåtas är på grund
av risk för att skapa ohälsosam och ogynnsam konkurrens mellan uppfödarna som i slutändan
drabbar valpköparna.
Annonsering av uppfödaren själv i gruppen blir givetvis subjektiv och inget rasklubben kan
kontrollera trovärdighet i eller ansvara för. Någon tycker att en hårt arbetande hund är en
som går fem km i veckan medan en annan anser att hårt arbete är fem mil om dagen.
I dagens läge finns det en uppsjö av medier/möjligheter att lägg ut subjektiv information om
valpkullar, et flertal olika FB-grupper, egna hemsidor, personliga kennelsidor som fyller den
funktionen och som lämnar gott om utrymme för egen marknadsföring och beskrivningar.
I annonserna som i läggs ut på klubbens hemsida finns möjligheter att lägga ut bilder på
föräldrarna och att hänvisa till sin egen kennelsida eller liknande (där man då kan skriva vad
man vill).
Rasklubbens uppgift är inte att sälja valpar, möjligheten att lägga ut kullar på klubbens
hemsida är helt enkelt en medlemsförmån.

8. Björnrundan
20 personer är anmälda till Björnrundan i dagsläget, anmälningstiden går ut 5 oktober så
förmodligen så kommer fler anmälningar att komma in.
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Träffen har marknadsförts via e-post utskick till medlemmar och uppfödare. En event sida på
Facebook har skapats. Träffen kommer även förmedlas via andra Facebookgrupper, alla är
välkomna!

Inbjudan till Grönlandshundsklubben, Samojedhundsklubben samt Siberian husky klubbens
medlemmar har skickats via e-post.
9. Specialen
Anmälningarna börjar att ramla in och de verkar vara ett stort intresse för specialen i år. Den
kommer fortsatt att marknadsföras, i dagsläget har man skapat en eventsida på Facebook och
annonserat på hemsidan. Ett e-post utskick uppfödare för dem att inspirera sina valpköpare
att komma.
Det är ett spännande program och styrelsen ser framemot att få träffa medlemmarna och
genomföra helgen tillsammans med dem!

10. Övrigt
Valberedningen har kontaktats med information om vakanta poster. Styrelsen har också
arbetat med att hjälpa valberedningen med att finna passande personer till platserna.

11. Nästa möte
Torsdag 6 oktober 20.15
12. Mötet avslutas
Ordförande Michelle Ohlsson avslutar mötet.

Sekreterare Sandra Tellström
Justerare Ida Törnvall

Sekreterare Sandra Tellström
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