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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 , RASKLUBBEN FÖR SIBERIAN HUSKY
i Norråker 21 mars 2015

Styrelsen har under 2014 bestått av
Ordförande Anita Mortensson
V ordförande Marie Israelsson
Sekreterare Camilla Eklund
Kassör
Jenny Larsson
Ledamot
Börje Jansson, Lisbeth Brax-Olofsson
Suppleant
Pernilla West, Jenny Larsson

!
Firmatecknare har under året varit Jenny Larsson och Anita Mortensson
!

Klubben hade 624 registrerade medlemmar 141231, vilket gör oss till den största rasklubben inom
SPHK. Medlemsantalet har dock minskat något sedan föregående år.

!

Styrelsen har under året haft totalt 9 styrelsemöten inklusive det konstituerande. Möten har skett via
Skype och i samband med utställningen i Idre träffades vi dagen innan. Protokollen är utlagda på
hemsidan.
Däremellan har vi haft kontakt via mejl och telefon.

!

Årsmötet 20140321 hölls i Norråker. Camilla Eklund valdes in som ny styrelseledamot och Anita
Mortensson omvaldes som ordförande. Vi har sedan fördelat styrelsearbetet mellan oss.

!

SPHK höll årsmöte 20140529 i Ånnaboda. Där deltog Anita Mortensson och Lisbeth BraxOlofsson.
Rasmästerskapet i drag hölls i Norråker i samband med årsmötet.

!

Rasklubbens officiella specialutställning och klubbhelg arrangerades 140920 på Idre
fjällanläggning. Samarbetet med Idre fjäll har även denna gång fungerat bra och de sponsrade vårt
arrangemang genomatt bjuda på boendet för funktionärer.
På lördagens utställning deltog ca 140 hundar och de bedömdes av svenska domaren Göran
Hallberger och Robert Sellevik från Norge. Vi erbjöd även mätning / vägning av hundar.
På kvällen var det bankett på Charlies krog, då Göran Hallberg summerade sina intryck av dagens
utställda hundar..
Medlemmar som gjort insatser för klubben avtackades med varsin ljuslykta och diplom delades ut
till pristagarna i SH cupen.
Årets ungdomsstipendium gick till Dante Dahlgren, foto och motivering finns även det på
hemsidan.
På söndagen hade vi ett välbesökt medlemsmöte på Idre Värdshus. Ämnet för dagen var de nya
meriteringsreglerna. Vi fick lyssna på intressanta föreläsningar med synpunkter på förslaget, av
flera medlemmar och sedan vidtog diskussion av det förslag som Nils och Marie arbetat fram.

!

På SKK´s decemberutställning i Stockholm medverkade vi som en av SPHK´s fyra rasklubbar.
Även i år representerades vi av Elin och Krister Matsson.

!

Styrelsemöten för SPHK hölls i april och november och där deltog Anita Mortensson.

På SPHK´s arbetshelg i augusti deltog Marie Israelsson.

!

Hemsidan har en ny webmaster; Dalia Ramström
Utställningsansvariga under året har varit Pernilla West och Jenny Larsson.
Avelsrådet har bestått av Pernilla West.
Representanter i arbetsgruppen för de nya meriteringsreglerna är Nils Uppström, Marie Israelsson.
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VERKSAMHETSPLAN för RASKLUBBEN FÖR SIBERIAN HUSKY, 2015 / 2016

Årsmöte hålls 140321 i Norräker
Rasmästerskap i drag hålls i samband med årsmötet i samarbete med Nedre Norra distriktet.

!
Styrelsens arbetshelg kommer att ligga skild från rasspecialen, men datum är ännu ej bestämt.
!
Säsongsboken ska sammanställas.
!
Rasspecialen kommer att hållas i Sollefteå i samarbete med Nedre Norra distriktet.
!

Rasklubben kommer att medverka med en gemensam rasmonter för de polara raserna på SKK´s
utställning i Stockholm 1512.

!
Avelsrådet arbetar på den årliga översynen av RAS.
!
Vi samarbetar med distrikten för meriteringstillfällen i drag.
!

Nils Uppström och Marie Israelsson arbetar vidare med att färdigställa de nya meriteringsreglerna
för Siberian Husky.

